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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-20 KS 2018/000795 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Omsorgsförvaltningen 
Sandra Andersson    Petra Hurri 
Projektledare    Projektledare   

Om- och nybyggnation av Hunnebohemmet 

Sammanfattning  
Ärendet rör beslut om igångsättning för en ombyggnation av Hunnebohemmet samt 
eventuellt en nybyggnation på befintlig fastighet. Omsorgsförvaltningen har givit 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag renovera befintliga lägenheter samt skapa 
ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter som idag finns inom byggnaden och i 
andra kommunala lokaler. När projektet är färdigställt ska Hunnebohemmet vara en 
mötesplats i kommunens norra del och innehålla totalt 36 alternativt upp till 72 
lägenheter samt dagverksamhet, tillagningskök, hemtjänst, rehab- och 
sjuksköterskeenhet. 
Enligt demografisk prognos kommer antalet äldre att öka fram till ca mitten av 2030-
talet och det är sannolikt att behovet av äldreomsorg kommer att följa samma 
utveckling. Dock påverkas omfattningen av det ökade behovet av flera faktorer som kan 
tänkas minimera eller fördröja behovet, till exempel utvecklingen mot en förbättrad 
folkhälsa, välfärdsteknik och förebyggande insatser.     

Bakgrund 
På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st 
för demensvård samt 10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och 
lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det 
förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså 
tungt belastad med långa förflyttningar, trånga utrymmen och inte tillräckligt med 
utrustning. Byggnadens invändiga ytskikt är uttjänta och i stort behov av renovering 
däremot är byggnaden utvändigt väl underhållen genom åren.  
 
Hunnebohemmet har ett tillagningskök som även det är i stort behov av modernisering 
samt upprustning. I en köksutredning från 2018 fastslogs det att ett tillagningskök ska 
finnas kvar i byggnaden då detta utretts som det mest ekonomiskt fördelaktiga för 
kommunen samt ger en ökad kvalitet för verksamheterna inom byggnaden.  
Övriga verksamheter som idag finns på Hunnebohemmet är dagverksamhet och 
rehabenhet. Även kommunens sjuksköterskeenhet hade tidigare sina kontor här, men 
evakuerades till andra lokaler under 2018 på grund av arbetsmiljöproblem. 
Hemtjänsten har också haft sina lokaler här för en tid sedan, men efter en 
omorganisation är de idag lokaliserade på Kvarnberget i Kungshamn.  
I projektet ingår att dessa fyra verksamheter ska finnas kvar respektive flytta tillbaka till 
Hunnebohemmet efter en ombyggnation till väl anpassade lokaler.      
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Beskrivning av ärendet 
Förutom det stora behovet av en invändig renovering av befintliga lägenheter har 
Omsorgsförvaltningen utrett det framtida behovet av särskilda boendeplatser (SÄBO) i 
kommunen. I utredningen framgår det att behovet av antalet platser kommer att öka 
markant under den närmaste tioårsperioden, kopplat till demografisk utveckling. Mot 
bakgrund i detta inkom en beställning till Samhällsbyggnadsförvaltningen våren 2020 
om att utöka antalet lägenheter i en om- och tillbyggnad och samtidigt renovera och 
modernisera de befintliga lägenheterna. Det arbetades då fram ett förslag som 
presenterades för KSAU och senare KS under hösten 2020. När beslut skulle tas i KF i 
december 2020 plockades dock ärendet bort utan beslut.  
KS gav senare Omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett utlåtande av 
vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter enbart en renovering får (alternativ 
2) i förhållande till att först bygga ut och senare även renovera befintlig byggnad 
(alternativ 1).  

Beskrivning av de olika genomförande alternativen 

Nedan beskrivs två olika alternativ som förvaltningarna har arbetat efter. Se även Bilaga 
3 där en mer detaljerad sammanfattning av de två olika alternativen görs. 
 
Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 
Att utföra projektet enligt alternativ 1 innebär att befintlig fastighet först ska byggas till 
med en nybyggnation om 36 lägenheter fördelat på tre enheter. Varje enhet skulle då få 
12 lägenheter som är en optimal ekonomisk lösning utifrån bemanning samt även 
planlösningsmässigt för målgruppen demens. 
När dessa 36 lägenheter är färdigbyggda evakueras de befintliga hyresgästerna på 
Hunnebohemmet till de nybyggda lokalerna. 
Efter evakuering kan renovering av befintliga lokaler starta. Här kan skapas upp till 36 
lägenheter i entréplan beroende på vilken planlösning man väljer. Utöver lägenheter ska 
tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler anordnas för 
sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hemtjänst och dagverksamhet. 
Totalt skulle Hunnebohemmet vid projektets slut kunna innehålla upp till 72 lägenheter.  
 
Alternativ 2 Enbart renovering av befintlig fastighet 
Att utföra projektet enligt alternativ 2 innebär endast en renovering av befintlig 
fastighet. Här kan maximalt 36 lägenheter skapas att jämföras med dagens 40 platser. 
Utöver lägenheter ska tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler 
anordnas för sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hemtjänst och dagverksamhet. 
För att projektet ska kunna genomföras i enlighet med detta alternativ behöver en delvis 
eller hel evakuering av de befintliga hyresgästerna i byggnaden genomföras.   
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Brukarprognos 

Enligt Äldreomsorgsplanen 2021–2025 finns en brukarprognos som sträcker sig till 
2030. I prognosen påvisas ett behov av 146 särskilt boendeplatser år 2030 och utöver 
det bedömer Omsorgsförvaltningen att det finns ett behov om 10 korttidsplatser. 
Behovsprognosen är lagd med försiktighet, men förutsatt att folkhälsa, arbetssätt, 
tekniska lösningar fortsatt används som idag. Antalet platser är baserat på bland annat 
åldersstruktur i kommunen och där jämförelser har gjorts mot det faktiska utfallet de 
senaste åren. Samtidigt finns det en trend med minskat intresse för SÄBO platser såväl i 
Sotenäs kommun som i riket. 
Beslut finns om att samtliga platser ska utföras lika och därmed är prognosen på det 
samlade behovet år 2030 om totalt 156 platser. Idag finns det 90 platser på Kvarnberget 
samt 40 platser på Hunnebohemmet vilket ger totalt 130 platser. Med detta finns 
behovet av en utökning med 26 platser.  
I Bilaga 4 presenteras kommunstatistik över SÄBO platser i Sotenäs kommun samt vad 
som kan påverka behovet av platser i framtiden.  

Konsekvensbeskrivning 
Nedan kommer de två olika genomförande alternativen ställas mot varandra i avseende 
på bland annat byggtekniska för-och nackdelar, evakuering, kostnader, antalet platser 
samt påverkan på hyresgäster och personal. 

Byggteknik 

Den befintliga byggnaden är uppförd 1982 och många delar är uttjänta. Byggnadens 
skal är väl omhändertaget genom åren men inomhusmiljön har ett kraftigt eftersatt 
underhåll samt flertalet av de tekniska installationerna som ventilation och 
avloppsystem har redan förbrukat sin livslängd. Genomförs projektet i enlighet med 
alternativ 1 kommer det dröja ytterligare några år innan renoveringen kan starta. Det 
kommer då troligen behöva lagas provisoriskt under den tid som verksamhet bedrivs i 
byggnaden. Genomförs i stället projektet enligt alternativ 2 kommer den befintliga 
byggnaden kunna tas hand om så fort som möjligt.  
Tillagningsköket i den befintliga byggnaden dras med stora brister och därmed skulle en 
tidig renovering där vara fördelaktigt. Diskussion med måltidsenheten genomförs 
kontinuerligt och bedömningen är att med vissa temporära lagningar kommer 
verksamheten troligen klara sig något eller några år till. En plan för hur maten ska lagas 
under renoveringstiden finns också, men kommer spikas först när det är beslutat hur 
projektet ska genomföras.      
Hur ekonomin skulle bli påverkad av att förhala en renovering ytterligare några år är 
svårt att säga. Provisoriska lagningar kommer troligen behöva göras och eventuellt kan 
en tidigare stängning av tillagningsköket var nödvändig, men det som talar för 
byggnaden är det väl omhändertagna skalet. 

Evakuering 

Genomförs projektet enligt alternativ 1 kan hyresgästerna flytta till sina nya lägenheter 
innan renovering av den befintliga byggnaden startar. Det kommer då endast ske en flytt 
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för dem där nuvarande personal flyttar med till de nya lokalerna. Senare när även den 
befintliga byggnaden är färdigrenoverad kan en succesiv öppning ske enhetsvis efter 
behov. 
Genomförs i stället projektet enligt alternativ 2 kommer en hel eller delvis evakuering 
av hyresgästerna till modullösningar att behöva göras. Möjlighet finns att evakuera 
samtliga hyresgäster med en högre modulkostnad både med avseende på månatlig hyra 
och etablering. Evakueras alla kommer befintlig personal flyttas med och risken för 
störningar och buller i boendemiljö minskas avsevärt. En delvis evakuering är också 
möjlig där hälften av hyresgästerna får bo kvar under renoveringstiden och de andra 
flytta till en modullösning. Här minskar modulkostnaden men samtidigt kommer 
personalkostnader öka, då verksamhet ska bedrivas i två byggnader med störningar i 
form av buller och damm för de kvarboende i befintlig byggnad. I ekonomiavsnittet 
nedan kommer kostnader för en delvis evakuering med kvarboende att presenteras. 
Kostnader för att evakuera samtliga hyresgäster har tagits fram men den totala 
kostnaden inklusive personal är ca 20–25% högre än lösningen med en delvis 
evakuering.  
Det har även förts dialog med det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder som 
presenterat en möjlig evakueringslösning. Dock har det gjorts en gemensam bedömning 
att den lösningen skulle bli dyrare och sämre både för hyresgäster och personal, jämfört 
med en delvis evakuering till moduler.  

Antalet platser 

År 2021 finns 130 platser att tillgå för särskilt boende och korttidsboende i Sotenäs 
kommun. Enligt brukarprognos bör behovet kring 2030 vara 156 platser och därmed 
saknas 26 platser. 
Vid en ombyggnation av Hunnebohemmets befintliga 40 platser kommer en minskning 
vara nödvändig till 36 platser. Detta då yta behöver tillskapas för att samtliga lägenheter 
ska få egna WC, dusch och pentry. 
Utförs projektet enligt alternativ 1 kan projektet resultera i upp till 72 platser på 
Hunnebohemmet. Det totala antalet i kommunen skulle då uppgå till 162 platser att 
jämföra med behovet om 156 år 2030. Detta kan innebära att alla platser och enheter 
inte kan fyllas och risken för kostnader för tomma platser ökar. Här finns möjlighet att 
titta på alternativa planlösningar för vår befintliga byggnad och därmed minska med 
några platser. Det finns även möjlighet att på sikt omvandla kostnadsdrivande 
demensenheter på Kvarnberget till trygghetsbostäder och även titta på andra alternativa 
boendeformer för de nya lägenheterna på Hunnebohemmet.   
Om projektet i stället utförs enligt alternativ 2 kommer Hunnebohemmets 40 platser 
behöva minskas till 36. Det totala antalet i kommunen skulle då uppgå till 126 platser att 
jämföras med prognostiserat behov om 156 år 2030. Detta kan bland annat innebära 
vitesavgifter gällande bistånd som inte kan verkställas, förhöjda sjukhuskostnader samt 
ökade kostnader för hemtjänst. 
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Brukarpåverkan 

Det finns god evidens för att dödligheten ökar i samband med förflyttning av personer 
med demenssjukdom. Ur ett brukarperspektiv är det därför gynnande att i möjligaste 
mån undvika tillfälliga evakueringar.  
Personer med demenssjukdom är känsliga för ljud och andra sinnesintryck. De 
störningar som uppstår vid renovering och byggnation bedöms komma att påverka 
hyresgästerna negativt med effekter i ökad oro och utåtriktat beteende. Ur ett 
brukarperspektiv är det gynnande att i största möjliga mån skydda hyresgästerna från 
störningar.  
Vid ett beslut att bygga ut i första hand enligt alternativ 1 kommer hyresgästerna inte 
påverkas i någon större utsträckning under byggnationstiden. En enhet som vetter mot 
det område där nybyggnationen förläggs kan komma att störas av ljud men i begränsad 
utsträckning. För att senare kunna flytta över samtliga enheter till nybyggnationen 
behöver sex särskilt boendeplatser minskas under perioden som korttidens lokaler 
renoveras i befintlig byggnad (cirka två år). Hyresgästerna kommer påverkas negativt 
under inflyttningen till de nya lokalerna på samma sätt som vid evakuering, men det 
begränsas till endast en flytt.  
 
Vid ett beslut att enbart renovera Hunnebohemmet enligt alternativ 2 kommer minst 
hälften av hyresgästerna behöva evakueras medan resterande behöver bo kvar. De 
moduler som idag finns på marknaden är mycket väl anpassade för bedrivande av vård- 
och äldreomsorgsverksamhet och boendemiljön i dessa bedöms vara god. Förläggs 
modulerna på plats som inte störs av ljud och intryck från renoveringen kommer 
verksamheten kunna bedrivas med god kvalitet för hyresgästerna. Risken för 
hyresgästerna uppkommer i samband med flytt och under en begränsad tid där efter. För 
personerna som är kvar i huset under renoveringen, bedöms boendemiljön kunna 
påverkas negativt av ljud och en personalförstärkning kan därför bli nödvändig under 
delar av byggprocessen för att möta ökad oro hos hyresgästerna. I samband med flytt till 
och från modul samt flyttar inom huset bedöms det också finnas behov av 
personalförstärkning. Under perioden när delar av verksamheten är i modul och andra 
delar är inne i befintlig byggnad, så behöver även nattpersonalen förstärkas. 
 
Vid både utförande enligt alternativ 1 och 2 kommer boendeplatserna behöva minskas 
(vid alternativ 1 innebär det sex platser under en tvåårsperiod och vid alternativ 2 
innebär det att fyra platser minskas permanent), vilket påverkar verksamhetens 
möjlighet att verkställa beslut om särskilt boende. Det kan komma att innebära att 
personer i stort behov av stöd och hjälp dygnets alla timmar ej får sina behov 
tillgodosedda på bästa sätt under tiden som de väntar på plats.   
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Verksamhetsperspektiv 

En renovering av Hunnebohemmet innebär att äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
kan samlokalisera sina verksamheter under ett tak. Det ger samordningsvinster och 
stödjer utvecklingen av nya arbetssätt baserat på multiprofessionella team. Det bedöms 
även innebära möjligheten till en mer resurseffektiv användning av personal. Skulle 
projektet genomföras enligt alternativ 1 där nybyggnation sker först kommer denna 
omställning fördröjas med cirka två år.  
 
Sjuksköterskeenheten är idag inrymd i externt ägda lokaler som omsorgsförvaltningen 
har en önskan om att lämna. Vid genomförande enligt alternativ 2 där endast en 
renovering sker kommer verksamheten kunna flytta sjuksköterskeenheten tidigare 
tillbaka till Hunnebohemmet.  
 
Rehabenheten kommer behöva inrymmas i tillfälliga lokaler i båda scenarierna då deras 
nuvarande lokaler är lokaliserade så i fastigheten att de påverkas oavsett vilket sätt som 
projektet genomförs. Detsamma gäller dagverksamheten, men här finns även möjlighet 
för verksamheten att tidvis ändra arbetssätt, såsom man gjort under pandemin.  
 
De tre nuvarande demensenheterna samt korttidsenheten kommer att ha möjligheter att 
bedriva verksamheten med god kvalité oavsett vilket sätt som projektet genomförs. En 
ökad bemanning kommer krävas i samband med förflyttning av hyresgästerna i båda 
fallen, vilket kommer medföra en tillfällig ökning av verksamhetens driftskostnad. Om 
projektet genomförs enligt alternativ 2 där hyresgäster ska evakueras till tillfälliga 
lokaler kommer kostnaden uppstå två gånger. Vidare som en följd av kvarboende i en 
byggnad där det pågår byggnation bedöms även oron öka hos hyresgästerna, vilket 
behöver mötas med personalförstärkningar under denna tvåårsperiod, såväl dagtid som 
nattetid. 
 
Vid genomförande enligt alternativ 2 kommer kommunen ha fyra särskilt boendeplatser 
färre än idag. Om istället projektet genomförs enligt alternativ 1 kommer antalet platser 
under en kortare period behöva minskas, för att senare öka då även renovering av 
befintlig byggnad är klar. Ett minskat platsantal kommer att påverka verksamhetens 
möjlighet att verkställa beslut inom den lagstadgade tidsramen och innebära att 
verksamheten i avvaktan på verkställighet behöver kompensera med andra insatser. Det 
kan innebära att verksamheten inte når upp till kraven på god kvalité under vissa 
perioder.  
 

Ekonomi  
Hunnebohemmets totala yta uppgår idag till ca 5350 kvm. I båda alternativen ingår en 
renovering av samtliga befintliga ytor samt i alternativ 1 ingår även en nybyggnation 
om ca 2800 kvm. Under hösten 2019 har konsultbolaget Sweco i samband med en 
projektering inventerat byggnaden samt tagit fram riktpriser både för både en 
ombyggnation och nybyggnation.  
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Riktpriserna som följer är från 2019: 
 
Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm 
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm 

 
Summering av ovanstående kvm med riktpriser ger en total investering om 
 
Nybyggnation 90 000 000 - 110 000 000 kr Alternativ 1 
Ombyggnation 90 000 000 - 110 000 000 kr Alternativ 1 och 2 

 
Nedan presenteras en plan för investeringen uppdelat för de två alternativen. Ett 
medelpris om 100 mnkr för nybyggnad respektive ombyggnad kommer att användas.   
 
I kommunens gällande investeringsplan beslutad av Kommunfullmäktige finns 100 
mnkr avsatta för Hunnebohemmet. Detta kan kommunen självfinansiera genom resultat 
och upparbetat likviditet. Konsekvensen är dock att övriga investeringar i kommunen 
kommer vara mycket låga. 
En mer detaljerad investeringsplan samt beskrivning av ökade driftskostnader görs i 
Bilaga 1.  

Investeringsplan Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
10 mnkr 45 mnkr 55 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 

 
För att genomföra projektet enligt alternativ 1 med både en ny- och ombyggnation krävs 
en total investering om ca 200 mnkr. Utöver de 100 mnkr som kommunen klarar att 
finansiera med egna medel behöver ytterligare 100 mnkr tillföras projektet. Denna 
investering kommer behöva ske genom lån.  

Investeringsplan Alternativ 2 Endast renovering 

2021 2022 2023 2024 
10 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 

 
För att genomföra projektet enligt alternativ 2 där endast befintlig byggnad renoveras 
beräknas investering uppgå till totalt ca 100 mnkr. Detta kan kommunen självfinansera 
med egna medel och inga ytterliga lån behöver tas.  

Ökade driftskostnader 

I och med investeringar i nybyggnation och vår befintliga byggnad kommer 
driftkostnaderna öka med hänsyn till kapitalkostnader och avskrivningar.  
Detta kan ses som en höjd hyra för Omsorgsförvaltningen att vara i byggnaderna.  
Utöver en höjd hyra kommer även personalkostnader öka när fler platser tillskapas och 
nya enheter öppnar.  
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Dessutom kommer det i perioder behöva förstärkas ytterligare i bemanning under 
renoveringstiden samt när in- och utflyttar sker. 
Etablering och hyra av modullösningar kan inte tas som en investeringsutgift utan 
behöver belasta driftbudgeten under de år som evakueringen till moduler är nödvändig.     
 
Alternativ 1 Ny- och ombyggnation 
I alternativ 1 kommer befintlig personal flyttas över till de nya lokalerna och inga extra 
driftskostnader, utöver ökad lokalkostnad (den nya hyran), tillkommer. Ingen 
evakuering till moduler är nödvändig.  
Däremot kommer en ökad bemanning vara nödvändig vid själva flytten till de nya 
lokalerna. Hyresgästerna kommer endast behöva flytta vid ett tillfälle.   
Först efter att ombyggnationen av befintlig byggnad är klar kommer 
personalkostnaderna att öka i takt med att de nya platserna tas i bruk. 
 
Alternativ 2 Endast renovering 
I alternativ 2 med enbart en renovering och delvis kvarboende kommer det vara en ökad 
driftskostnad i form av personalförstärkning samt extra dagligt städ under 
renoveringstiden (ca 2 år). Personal kommer följa med sin respektive enhet, oavsett om 
de får vara kvar i byggnaden eller evakueras till en modullösning. Extra förstärkning 
kommer att vara nödvändig nattetid då verksamhet ska bedrivas i två separata 
byggnader. Personalförstärkning kommer med stor sannolikhet även behövas för att 
möta ökad oro hos kvarboende hyresgäster. Först efter inflytt i de nyrenoverade 
lokalerna kan personaltätheten minskas till samma täthet som innan renoveringen. 
Ytterligare personalförstärkning kommer vara nödvändig i samband med flytt och när 
evakuering sker till tillfälliga lokaler kommer en flytt behöva ske minst två gånger för 
hyresgästerna och personalen förstärkas under denna tid.  
Kostnader för att hyra tillfälliga boende i form av modullösningar kommer även det att 
belasta driftbudgeten.  
 
Sammanfattning driftbudget 
Oavsett vilket sätt som projektet genomförs kommer en ökad personaltäthet vara 
nödvändig i samband med att hyresgästerna behöver flytta. Utförs projektet enligt 
alternativ 1 där vi bygger nytt först och använder detta som evakuering kommer en 
flyttkostnad endast uppstå en gång.  
Genomförs i stället projektet enligt alternativ 2 kommer driftbudgeten både öka i 
samband med flytt och även under hela evakueringstiden då personal behöver förstärkas 
på grund av byggstörningar och att verksamhet ska bedrivas i två separata byggnader. 
Även etablering och hyra av modullösningar kommer att belasta driftbudgeten under 
dessa år.    
 
Antalet SÄBO platser och dess påverkan på driftbudgeten 
Vid genomförande enligt de två olika alternativen kommer ena fallet resultera i ett 
nytillskott av antalet platser (alternativ 1) medan i de andra fallet kommer innebära en 
minskning av antalet platser (alternativ 2).  
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Verksamheten bedömer att vid en minskning av särskilt boendeplatser kommer 
kostnader uppstå genom ökade insatser i hemmet i avvaktan på särskilt boende, vite på 
grund av ej verkställda beslut samt kostnader för ej utskrivna patienter från slutenvård. 
Några exempel på kostnader som kan tillkomma är dygnet-runt-hemtjänst (10tkr/dygn) 
och sjukhuskostnader för ej utskrivna personer (8tkr/dygn). Dessa kostnader uppstår 
endast om behovet av platser ökar och verksamheten inte kan möta behovet på annat 
sätt.   
 
Vid ett nytillskott av platser där antalet är fler än det verkliga behovet skulle kostnaden 
för tomma lokaler belasta Omsorgsförvaltningen. Det bedöms inte uppkomma 
förändringar av personalkostnader per boendeplats, då hela enheter i detta fall kommer 
öppnas/stängas efter behov. Ökade lokalkostnader kan dock medföra svårigheter för 
verksamheten att uppnå de politiska målen om minskade kostnader för särskilt boende. 
Uppskattningsvis skulle en tom enhet i befintlig fastighet på Hunnebohemmet kosta ca 
1,1 mnkr/år i lokalkostnader efter färdig renovering. Lokalerna skulle kunna nyttjas till 
andra verksamheter men en mer fördjupad kartläggning behöver göras för att utreda de 
möjligheterna. Verksamheter som kan bli aktuella måste vara flyttbara, det vill säga inte 
innehålla kvarboenderätt, om behovet av äldreomsorgsplatser skulle uppstå.  
 
Evakueringskostnader 
I de två alternativen kan evakueringen lösas på olika sätt. I alternativ 1 byggs först nya 
lägenheter och dessa används sedan som evakuering. Hyresgästerna kommer då bo kvar 
i sina nuvarande boende till dess det är dags för inflyttning till de nya lägenheterna. 
Verksamheten bedömer att en ökad personalstyrka är nödvändig kring flyttmomentet 
där en uppskattad kostnad om ca 400 000 kr är beräknad. 
Vid genomförande enligt alternativ 2 är en evakuering till modullösning nödvändig. 
Kostnader är framtagna för att evakuera hälften av hyresgästerna. Modulkostnaden 
inklusive etablering och hyra under två års tid är satt till ca 11,5 mnkr. Utöver detta 
beräknas personal- och städskostnader öka samt en flyttkostnad uppstå vid två tillfällen. 
Att personal- och städkostnader uppstår består främst i att verksamhet ska bedrivas i två 
separata byggnader och extra städ behöver utföras för de kvarboende på en delvis 
pågående byggarbetsplats. Dessa extrakostnader beräknas till ca 7,5 miljoner och 
därmed skulle en tillfällig lösning i moduler kosta ca 19 miljoner kronor under två års 
tid utöver de kostnader som finns idag. 
Kostnader för att evakuera samtliga hyresgäster har tagits fram men den totala 
omkostnaden inklusive personal är ca 20–25% högre än lösningen med en delvis 
evakuering.       

Regelverk  
Boendemiljön på Hunnebohemmet når idag inte upp till gällande normer avseende 
tillgänglighet eller lägenhetsstandard. Detta krav fanns inte när äldreboendet uppfördes 
men vid en nybyggnation kommer höga krav ställas på byggnaden i det avseendet. 
Avsikten är även att renovera den befintliga byggnaden till samma standard som 
nybyggnation.  



 

 

 

 

Sida 10 av 11 
 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Ett syfte med ny- och ombyggnationen är att förbättra boendemiljön för hyresgästerna 
och arbetsmiljön för personalen. Vid byggnationen kommer särskild hänsyn att tas till 
verksamhetens olika behov gällande klimat-, ljud- och ergonomikrav. Samtliga enheter 
kommer att utformas och anpassas för personer med demenssjukdom.  

Tidplan 
Då underhållet på den befintliga byggnaden är kraftigt eftersatt behöver renoveringen 
komma i gång så fort som möjligt. Samtidigt enligt den brukarprognos som är 
framtagen finns inte behovet av tillkommande platser förrän först kring år 2028–2030.  
Byggtiden kan därmed bli generös och ske i en långsam takt. Om projektet genomförs 
enligt alternativ 1 där vi både bygger nytt och renoverar vår befintliga byggnad kan 
byggtiden bli så lång som upp till 7 år. Tiden som hyresgästerna bor på SÄBO är oftast 
betydligt kortare än så och extra hänsyn bör tas till detta vid projektering och senare 
byggnation. 

Detaljplan 
Våren 2020 startade ett detaljplanearbete att omforma nuvarande detaljplan vid 
Hunnebohemmet för att möjliggöra en nybyggnation. Arbetet med detaljplanen har 
fortskridit utan problem och förväntas vinna laga kraft sommaren 2021. Att detaljplanen 
är klar är en förutsättning för att möjliggöra en nybyggnation men det påverkar inte 
möjligheten att renovera vår befintliga byggnad.  
Medel för detaljplanearbetet är redan beslutat och avsatt i budgetplan.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Omsorgsförvaltningen genomföra projektet enligt det alternativ som är 
mest fördelaktigt för kommunen och dess invånare. Hänsyn till ökade driftskostnader 
samt kapitalkostnader görs i samband med kommande budgetprocesser.   

Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 - Investeringskalkyler daterade 2021-05-20 
Bilaga 2 - Tidplan och genomförande daterad 2021-05-20 
Bilaga 3 - Sammanfattning de olika alternativen daterad 2021-05-20  
Bilaga 4 - Kommunstatistik demografi daterad 2021-04-19 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
 

  
Sandra Andersson Fredrik Torstensson 
Projektledare Drift & Projektchef 

 

  
Petra Hurri Lisbeth Olsson 
Projektledare Omsorgschef 
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Bilaga 1 - Investeringskalkyler Hunnebohemmet 
 
Följande dokument innehåller investeringskalkyler samt driftbudget för genomförande 
av projekt Ny- och ombyggnation Hunnebohemmet.  
Dokumentet är framtaget tillsammans med Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-20.  
I tjänsteutlåtandet beskrivs olika tillvägagångssätt för att genomföra projektet därför 
innehåller detta dokument flera olika investeringskalkyler beroende på vilket alternativ 
som projektet genomförs.  
 
Alternativ 1 – Genomförande med först en nybyggnation senare följt av en 
ombyggnation/renovering härleds till sidor 2–7 uppdelat på först nybyggnation och 
senare renovering.  
 
Alternativ 2 – Genomförande med endast ombyggnation/renovering av befintlig 
byggnad härleds till sidor 8–10.  
 
 
Innehållsförteckning 
 
Sida Rubrik Genomförande Förvaltning 

2 Sammanställning del 
Nybyggnation 

Alternativ 1  

3 Beställare del Nybyggnation  Alternativ 1 Omsorgsförvaltningen 

4 Utförare del Nybyggnation Alternativ 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

5 Sammanställning del 
Ombyggnation 

Alternativ 1  

6 Beställare del Ombyggnation Alternativ 1 Omsorgsförvaltningen 

7 Utförare del Ombyggnation Alternativ 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

8 Sammanställning 
Ombyggnation 

Alternativ 2  

9 Beställare Ombyggnation Alternativ 2 Omsorgsförvaltningen 

10 Utförare Ombyggnation Alternativ 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2021-05-20
(tkr) 2021-05-20

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2021 8
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2022 8

Inflyttning 2024 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 2 600

År 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringsutgift 10 000 45 000 45 000 0 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 2 600 0

Engångskostnader drift 200 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenheten 200 -200 0 0 0

0
Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2021 2022 2023 2024 2025
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 5 706 5 661
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 0 0 519 125
Summa 0 0 0 6 225 5 786

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 0 0 6 225 -440

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Nybyggnation Alternativ 1

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. Det 
förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en renovering av befintlig 
byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta underhållet på Hunnebohemmet tas om 
hand. 

						

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska ledningen i 
kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet SÄBO platser som 
omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i kommunen, ett i den norra 
delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2024 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2021 2022 2023 2024 2025
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 2 600

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 299 305
Personalkstn inkl PO
Lokalvård
Övriga driftskostnader
Flyttkostnader 400
Evakueringslokal
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO
Lokaler
Egen rad

Intäkter

Hyresintäkter -180 -180
Egen rad

Summa 0 0 0 519 125

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet Nybyggnation Alt 1

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. 
Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en renovering av 
befintlig byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta underhållet på 
Hunnebohemmet tas om hand. 
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Utförare
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2024 1
Yta (tillkommande) 2800
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 45 000 45 000
Nettoutgifter 10 000 45 000 45 000 0 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad 0 0 0 4 530 4 485
Driftkostnad 0 0 0 1 176 1 176
Övrigt
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 5 706 5 661

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering 200
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 200 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning

Nyinvestering

Hunnebohemmet Nybyggnation Alt 1

Nybyggnation om 36st lägenheter fördelat på 3st avdelningar. Vissa lokaler kommer samnyttjas med befintlig 
Byggnad medan andra behöver tillsakapas även i den nya fastigheten. 
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2021-05-20
(tkr) 2021-05-20

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2023 1
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2024 1

Inflyttning 2027 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 4 900

År 2023 2024 2025 2026 2027
Investeringsutgift 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 4 900 0

Engångskostnader drift 0 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenhet 0 0 0 0 0

Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2023 2024 2025 2026 2027
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 165 4 695
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 0 0 0 18 847
Summa 0 0 0 165 23 542

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 0 0 165 23 377

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt

Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Ombyggnation Alternativ 1

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. 
Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en renovering av 
befintlig byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta underhållet på 
Hunnebohemmet tas om hand. 

						
							

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

2021-05-20

Sidan 5



Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2027 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2023 2024 2025 2026 2027
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 4 900

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 0 517
Personalkstn inkl PO 19 880
Lokalvård 600
Övriga driftskostnader 2 860
Flyttkostnader
Evakueringslokal
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO
Lokaler -430
Effektivisering -250

Intäkter

Hyresintäkter -2 290
Omsorgsavgift -500
Måltider -1 540

Summa 0 0 0 0 18 847

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet ombyggnation alt 1

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de 
antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två 
boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 
10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt 
gällande normer. Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså 
tungt belastad. 
Vid genomförande av projektet där först en nybyggnation sker i anslutning till Hunnebohemmet följt av en 
renovering av befintlig byggnad kan det totala antalet SÄBO platser i kommuen öka samtidigt som det eftersatta 
underhållet på Hunnebohemmet tas om hand.
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Utförare
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2027 1
Yta (tillkommande)
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2023 2024 2025 2026 2027
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0
Nettoutgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad 0 0 0 0 4 530
Driftkostnad 0 0 0 0 0
Utökad driftskostnad 5% 165 165
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 165 4 695

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 0 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning

Nyinvestering

Hunnebohemmet ombyggnation alt 1

Vår befintliga byggnad behöver renoveras och byggas om invändigt i sin helhet. Samtliga ytkikt behöver ses 
över och likaså även planlösningen. Byggnadens fasader och tak är väl renoverat genom åren. Totalt 
uppskattas att 36st lägenheter kan byggas samt lokaler för tilagningskök, hemtjänst, sjuksköterskenhet, 
rehabenhet samt dagverksamhet. 
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Sammanställning
Projektnamn:
Nämnd:

2021-05-20
(tkr) 2021-05-20

Beslutad/Behandlad År Månad
KS Välj: Projekteringstart 2021 8
Nämnd Välj: Entreprenadstart 2022 6

Inflyttning 2024 1

Projektnummer: 0329
Projektutgift: 100 000
Inventarieutgift: 4 900

År 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringsutgift 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Inventarieutgift (vid nyinvestering) 0 0 0 4 900 0

Engångskostnader drift 0 0 0 0 0
Ramkompensation Drift- och Projektenhet 0 0 0 0 0

Driftkostnad beställarnämnd
ÅR 2021 2022 2023 2024 2025
Kompensation för hyreskostnad 0 0 0 4 695 4 558
Ökade kostnader för beställarnämnden 0 11 000 8 000 -2 203 -2 213
Summa 0 11 000 8 000 2 492 2 345

Ramkompensation Omsorgsnämnden 0 11 000 -3 000 -5 508 -147

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Observera att beräkningarna är preliminära och behöver uppdateras kontinuerligt

Omsorgsnämnden Namn utfärdare:

Hunnebohemmet Ombyggnation Alternativ 2

Ursprungsdatum:
Senaste revideringsdatum:

1900-01-00 0

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 10st för 
korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt gällande normer. 
Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså tungt belastad. 
Vid en renovering kan maximalt 36 lägenheter skapas att jämföras med dagens 40 platser. Utöver lägenheter ska 
tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler anordnas för sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hemtjänst 
och dagverksamhet.

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de antalet 
SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två boenden i 
kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

Omsorgsnämnden

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering Beställare
Projektnamn:
Nämnd:

År Månad
Driftkostnader (tkr) Önskad ibruktagande 2024 Januari

Inventarier
Avskrivningstid - år 10
Internränta - % 1,50%

År 2021 2022 2023 2024 2025
Inventarieutgift (vid nyinvestering)
Nettoutgift 4 900

Tillkommande driftskostnader

Inventarier (kapitalkostnad) 0 0 0 517 507
Personalkstn inkl PO 2 600 2 600
Lokalvård 400 400
Övriga driftskostnader
Flyttkostnader 800 800
Evakueringslokal 7 200 4 200
Hyra
Egen rad

Avgående driftskostnader

Personalkstn inkl PO -1 780 -1 780
Lokaler -430 -430
Effektivisering & övr kostn -490 -490

Intäkter

Hyresintäkter -290 -290
Omsorgsavgift 70 70
Måltider 200 200

Summa 0 11 000 8 000 -2 203 -2 213

Projektbeskrivning beställarnämnden
Verksamhetsskäl till investeringen:

Konsekvensbeskrivning vid utebliven investering/alternativkostnad:

Beslutsdatum:                                                                                     §  Diarienr:
beställarnämnd:   

Hunnebohemmet ombyggnation alt 2

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden

Ärende gällande ombyggnation av Hunnebohemmet har vid flertalet tillfällen varit uppe för beslut i den politiska 
ledningen i kommunen under de senaste åren. Andra alternativ för att genomföra projektet och tillgodose de 
antalet SÄBO platser som omsorgsförvaltningen efterfrågar har diskuterats och fastställt är att det ska finnas två 
boenden i kommunen, ett i den norra delen och ett i den södra. 

På Hunnebohemmet finns idag möjlighet till ca 40st platser för boende fördelat på 30st för demensvård samt 
10st för korttidsvård. Byggnaden är uppförd 1982 och lägenheterna/rummen är idag inte ändamålsenliga enligt 
gällande normer. Det förekommer boenden med gemensam WC/dusch och arbetsmiljön för personal är likaså 
tungt belastad. 
Vid en renovering kan maximalt 36 lägenheter skapas att jämföras med dagens 40 platser. Utöver lägenheter ska 
tillagningsköket renoveras och moderniseras samt nya lokaler anordnas för sjuksköterskeenhet, rehabenhet, 
hemtjänst och dagverksamhet.

2021-05-20
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Investeringskalkyl Lokalinvestering
Projektnamn:

Avskrivningstid - år 33 100%
Internränta - % 1,50% Inflyttning 2024 1
Yta (tillkommande)
Kvm pris - kr 400
Ökad drift - % 5%

  

Investeringsutgift (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025
Totalinvestering
Inkomster
Utgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0
Utgifter Evakuering Kök
Nettoutgifter 10 000 30 000 30 000 30 000 0

Hyreskostnad (tkr)
År 2021 2022 2023 2024 2025

Kapitalkostnad 0 0 0 4 530 4 393
Driftkostnad 0 0 0 0 0
5% ökad driftskostnad 0 0 0 165 165
Övrigt 0 0 0 0 0
Summa hyreskostnad: 0 0 0 4 695 4 558

Engångskostnad (tkr)
Utrangering (restvärde)
Rivning
Sanering
Övrigt

Summa engångskostnader (tkr) 0 0 0 0 0

Teknisk projektbeskrivning

Nyinvestering

Vår befintliga byggnad behöver renoveras och byggas om invändigt i sin helhet. Samtliga ytkikt behöver ses 
över och likaså även planlösningen. Byggnadens fasader och tak är väl renoverat genom åren. Totalt 
uppskattas att 36st lägenheter kan byggas samt lokaler för tilagningskök, hemtjänst, sjuksköterskenhet, 
rehabenhet samt dagverksamhet. 

Hunnebohemmet ombyggnation alt 2

Utförare
2021-05-20
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Politiska 
Beslut

Detaljplan

Produktion
Nybyggnad

Projektering 
Ombyggnad

Inflyttning
Evakuering

Produktion
Ombyggnad

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Projektering 
Nybyggnad

• 36st lägenheter
• Personalutrymmen
• Utemiljö

• 30-36 st lägenheter
• Tillagningskök
• Dagverksamhet
• Sjuksköterskeenhet
• Hemtjänst
• Tekniska installationer

• Rehabenhet
• Administration
• Personalutrymmen
• Gemensamhetsytor
• Utemiljö

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 1
Ny- och ombyggnation
Tidplan 

2021-05-20Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Nybyggnation projektering samt bygg

Ombyggnation projektering samt bygg

2021 2022 2023 2024 2025 2026

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 1
Investeringsplan 
2021-2026

45 mnkr 45 mnkr10 mnkr

100 mnkr

10 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr

100 mnkr

2021-05-20

Nybyggnation 32 000 - 40 000 kr/kvm
Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm

Riktpriser

Ca 2800 kvm

Ca 5350 kvm

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Nybyggnation projektering samt bygg

Ombyggnation projektering samt bygg

2023 2024 2025 2026 2027

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 1
Ramkompensation 
Omsorgsnämnden

6 225 tkr - 440 tkr0 tkr

165 tkr 23 377 tkr0 kr

2021-05-20

Inflytt i 
nybyggnation

Nyöppning av 
4st enheter

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Sammanfattning Alternativ 1

• Totalt ökad budgetram 29 327 tkr (2021 jämfört med 2027)
• Genomförandetid minst 6 år
• Utökning med upp till 32 platser fördelat på 3 enheter
• Samordningsvinster med Hemtjänst och Sjuksköterskor i 

anslutande lokaler.
• Inga ökade lokalkostnader för tillfällig evakuering

2021-05-20Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Politiska 
Beslut

Detaljplan

Projektering Ombyggnad

Evakuering
Moduler

Produktion
Ombyggnad

2021 2022 2023 2024

• 36st lägenheter
• Tillagningskök
• Dagverksamhet
• Sjuksköterskeenhet
• Hemtjänst
• Tekniska installationer

• Rehabenhet
• Administration
• Personalutrymmen
• Gemensamhetsytor
• Utemiljö

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 2
Endast ombyggnation
Tidplan 

2021-05-20

Samtliga 
återflyttade

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Ombyggnation projektering samt bygg

2021 2022 2023 2024

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 2
Investeringsplan 
2021-2024

10 mnkr 30 mnkr 30 mnkr 30 mnkr

100 mnkr

2021-05-20

Ombyggnation 17 000 - 21 000 kr/kvm

Riktpriser

Ca 5350 kvm

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Ombyggnation projektering samt bygg

2022 2023 2024 2025

HUNNEBOHEMMET
Alternativ 2
Ramkompensation
Omsorgsnämnden

11 000 tkr - 3 000 tkr - 5 508 tkr -147 tkr

2021-05-20

Evakuering Evakuering
Minskning med 
4st SÄBO platser
Ny högre hyra

Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



Sammanfattning Alternativ 2

• Totalt ökad budgetram 2 345 tkr (2021 jämfört med 2024)
• Genomförandetid ca 3 år.
• Minskning med 4st SÄBO platser
• Samordningsvinster med Hemtjänst och Sjuksköterskor i 

anslutande lokaler.
• Tillfälliga evakueringskostnader under 2 år beräknas till ca 19 

miljoner för lokaler och personal. 
(Redovisas under år 2022 och 2023)

2021-05-20Bilaga 2 Tidplan och ramkompensation



 
 

Datum: 2021-05-20 

Bilaga 3 Sammanfattning de olika alternativen för genomförande av projektet  

 Alternativ 1 Ny- och ombyggnation  Alternativ 2 Renovering 

Beskrivning Först genomförs en nybyggnation i direkt anslutning till 
befintlig byggnad. Därefter följer en renovering av 
befintlig byggnad.  

Endast en renovering av befintlig byggnad genomförs. 

Platser nybyggnad 
 

Totalt 36 platser 
Fördelat på 3st enheter med 12 platser.   

------- 

Platser 
ombyggnation 

Upp till 36 platser är möjligt. 

Maximalt två enheter med 10 platser och två med 8 
platser. 
10st av dessa platser bedrivs som korttidsvård.  

Efter ombyggnation finns 36 platser. 
Fördelat två enheter med 10 platser och två med 8 
platser. 
10st av dessa platser bedrivs som korttidsvård. 

Antalet platser i 
kommunen 2027 
(130 platser 2021) 

Möjligt med upp till 162 platser 
Ökning med 32 platser 

Efter renovering 126 platser.  
Minskning med 4 platser 

Evakueringslösning 
under renovering 

Evakuering sker via nybyggnation Halva byggnaden evakueras till moduler medan 
resterande bor kvar.  

Antalet platser 
under renovering 

36 platser fördelat på tre enheter, varav 12 används till 
korttid. Innebär att en tillfällig minskning med 6 SÄBO 
platser behöver göras när befintlig byggnad renoveras. 

Minskning av antalet platser som kommer bestå efter 
ombyggnation genomförs innan evakuering 

18st i modul + 18st kvarboende i befintlig byggnad 

Antal flyttar för 
hyresgästerna 

Flytt sker endast en gång till de nybyggda lägenheterna.  För dem som får sina tillfälliga boende i moduler 
kommer två flyttar behöva ske. För dem som är kvar 
kommer 1–2 flyttar behöva ske beroende på 
organisation och fördelning av platser efter 
renoveringen.  



 
 

Datum: 2021-05-20 
 

 

 Alternativ 1 Ny- och ombyggnation  Alternativ 2 Renovering 

Förstärkning av 
personal under 
byggperiod 

Under själva flytten behövs en förstärkning, men i 
övrigt minskas personalstyrkan något utifrån antal 
hyresgäster. 

Förstärkning nattetid då verksamhet ska bedrivas i två 
byggnader. Ytterligare förstärkning nödvändig för 
kvarboende vid störningar från bygget sant utökat 
dagligt städ för att minska risken för byggdamm.  

Extra förstärkning vid flyttar. 

Evakuering 
rehabenhet och 
dagverksamhet 

Dagverksamheten och rehab kan troligt vara kvar i sina 
lokaler under nästan hela byggtiden, evakueras till 
befintliga lokaler.  

Dagverksamheten och rehab kan troligt vara kvar i sina 
lokaler under nästan hela byggtiden, evakueras till 
befintliga lokaler. 

Samlokalisering 
hemtjänst och 
sjuksköterskor 

Samlokalisering kan ske först efter ombyggnad, dvs 
minst 2 år senare än vid genomförande enligt alternativ 
2.  

Samlokalisering sker direkt efter ombyggnad 
 

Tidplan Nybyggnation 2021–2023. 
Möjlig inflyttning 2023/2024. 
Ombyggnation/Renovering 2023–2026. 
Inflyttning till lägenheter kan vara möjligt tidigare än 
hela ombyggnationen är klar.  

Ombyggnation/Renovering 2021–2024 
Inflyttning till lägenheter kan troligen ske kring 2023 för 
att korta tiden för hyra av moduler.  
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Bilaga 4 Kommunstatistik demografi, särskilt boende och 
hemtjänst i Sotenäs kommun 
 
Då kommunen står inför ett stort beslut avseende investering i särskilt boendeplatser, så 
har förvaltningen tagit fram underlag för så mycket kunskap som möjligt kring 
demografisk prognos 2020-2050, samt utfall äldreomsorgsbehov 2016-2020. Antalet 
äldre kommer att öka i kommunen fram till ca mitten av 2030-talet för att därefter plana 
ut på den högre nivån. Det påverkar sannolikt behovet av insatser från äldreomsorgen, 
om antagandet är allt annat lika. Dock påverkas omfattningen av det ökade behovet av 
flera faktorer som kan tänkas minimera eller fördröja behovet, till exempel utvecklingen 
mot en förbättrad folkhälsa, välfärdsteknik och förebyggande insatser.  
 

 
 
Förvaltningen har tagit fram statistik som bygger på hyresbeslut inom särskilt boende 
(kod. 5010) vilket innebär att både individer som sökt boende utifrån eget behov och de 
som sökt boende som medboende till någon med behov har räknats med i statistiken. 
Även boende som gjort interna omflyttningar påverkar statistiken något då dessa ej går 
att särskilja i statistiken. Vid samtal med enhetscheferna framkommer att 
internflyttningar sker i genomsnitt en per månad på Kvarnberget och på 
Hunnebohemmet färre än en gång per år. Skillnaderna härrörs till de mindre rummen på 
Kvarnberget med delat badrum. För att tillgodose behovet av omsorg tackar brukaren ja 
till boende i ett mindre rum för att sedan flytta till ett större med eget badrum när sådant 
finns ledigt.  
 
Antal avslutade ärenden skiljer sig något mot antal avlidna på särskilt boende då det 
finns individer som flyttar ut från våra boenden genom till exempel flytt till annan 
kommun. Statistik är framtagen både för kommunen i sin helhet (borträknat Bankeberg) 
och även för de olika boendena var för sig. Anledningen till att Bankeberg inte är 
medräknat är att listor för vissa parametrar saknades för detta boende. Boendet var 
aktivt under 2016 och 2017 och påverkar därför siffrorna under denna period.  
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Antal avlidna med insatser från kommunen under perioden 2016-2020 var enligt nedan 
tabell.  
 

 
 
 
Den genomsnittliga tiden som spenderas på särskilt boende varierar. I Sotenäs visar 
trenden på att individer bor längre på avdelningar med demensiriktning än på 
somatikavdelningar. Däremot är skillnanden mellan våra olika boenden ganska liten, 
med undantag för år 2016 och 2017. 
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Kommuner är ålagda att verkställa beslut inom 3 månader. I Sotenäs ligger antal dagar 
mellan ansökan och beslut  relativt jämt under perioden 2017–2020, och väntetid från 
beslut till första erbjudande om inflyttning är låg i jämförelse med övriga landet. Trots 
det låga antal dagar i väntan mellan beslut och första erbjudande om verkställande visar 
tabellerna på att det dröjer innan beslut verkställs. Det beror på att det finns flera som 
tackar nej till första erbjudandet, men också att det i perioder har tagit tid att i ut- och 
inflyttningsprocessen. När personer tackar nej till erbjudande om särskilt boende, finns 
anledning för förvaltningen att se över grund för beslut, då behovet i dessa fall kan 
sägas kunna tillgodoses på annat sätt. Effektivisera ut- och inflyttningsprocessen är ett 
arbete som pågår och där behöver samverkan stärkas mellan olika förvaltningar. Tiden 
mellan beslut och verkställighet under 2020 har påverkats av begränsningar under 
pandemin. 
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Antal beslut om särskilt boende inklusive medboende.  
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Antal 
beslut 

Antal 
brukare 

Totalt 72 62 62 59 74 68 62 62 43 42 
Bifall 60 56 58 56 65 64 59 59 40 39 
Delavslag 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 
Avslag 3 3 0 0 4 3 2 2 1 1 
medboende 2 2 3 3 5 5 1 1 2 2 
Hyresbeslut 45 36 63 52 68 59 76 61 44 39 

Hyresbesluten för 2016 avviker från antal fattade beslut men påverkas av att fattade hyresbeslut med 
placering på Bankeberg inte har registrerats i listan. 
 
Antal bifall särskilt boende har legat stabilt under perioden., med undantag för 2020 
som har påverkats av pandemin. Det minskade behovet under pandemin behöver följas 
om det är kvarstående effekter, till exempel på grund av inskränkningar i den enskildes 
liv som kan göras, eller om det uppstår en omvårdnadsskuld för att anhöriga har 
belastats hårt under perioden. Under 2016 skiljer sig antal hyresbeslut gentemot bifall 
och delavslag med 21 beslut. Skillnaden kan förklaras delvis med att Bankeberg inte är 
med i urvalet av hyresbeslut. Tabellen visar både antal beslut och antal brukare. I vissa 
fall har brukare sökt insatsen flera gånger under innevarande år vilket utgör skillnaden i 
resultat. I de fall där hyresbesluten är fler än bifall och delavslag tillsammans innebär 
det att det skett interna omflyttningar. Antalet avslag är lågt och det kan indikera ett 
stort behov hos samtliga som har ansökt, eller en generös bedömning. Att ge avslag i 
tveksamma fall blir vid överprövning prejudicerande och stärker således rättssäkerheten 
i förvaltningens myndighetsutövning. 
 
Beläggningsgraden på våra särskilda boenden var under perioden 2018–2020 enligt 
nedan tabell: 
 

2018 2019 2020 
97% 98% 93% 
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Mellan åren 2016 och 2020 har antal beslut om hemtjänst sjunkit med 189 beslut. I antal 
beslut är det inräknat bifall, delavslag och avslag.  
 
Utöver behov av stöd och hjälp ska även hemtjänst ha prövats vid ansökan om särskilt 
boende enligt gällande rutin i Sotenäs kommun. Undantag kan naturligtvis finnas men 
grundregeln är ändå att särskilt boende ska ha föregåtts av insatser i hemmet. Utifrån 
ovanstående tabell där antal beslut om särskilt boende legat inom samma spann under 
perioden 2016–2020 och diagrammet som visar på att antal beslut om hemtjänst 
sjunker, finns skäl att se över om gällande rutin har följts till fullo. Samtidigt finns skäl 
att tänka över om handläggningstider för hemtjänst och uppföljning av beslut har 
påverkat antal beslut som fattats under året.  
 
Antal hemtjänstbeslut är inte detsamma som behov av hemtjänst då det kan finnas 
många som är i behov av få insatser eller några få med stort behov. Däremot visar även 
antal hemtjänsttimmar att en minskning har skett, vilket säkerställer trenden om minskat 
behov. Minskat behov av hemtjänst kan indikera ett kommande minskat behov av 
särskilt boende- platser, eftersom hemtjänsten ska vara första instans då en person 
behöver stöd från äldreomsorgen. 
 
 

Hemtjänsttimmar 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal beviljade timmar i egen regi 122 417 96 037 93 158 88 309 80 306 

Antal beviljade timmar hos privata 
utförare 

11 626 17 182 20 479 19 788 19 031 
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För personer som har vistats på sjukhus och behöver fortsatt rehabilitering eller som har 
så stora behov av särskilt boende att de inte kan vistas i sitt hem i väntan på plats i 
särskilt boende, kan korttidsplats beviljas. Korttidsplatserna har legat relativt jämt under 
perioden med undantag för 2018. Översyn av korttidsbeslut behöver göras för att 
säkerställa att hemmaplanslösningar iakttas i första hand och att korttidsplaceringar görs 
just under kort tid. Beslut om korttidsplats har utifrån resultatet inte påverkat det 
minskade antalet hemtjänstbeslut.  
 
SAMMANFATTNING: 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att utifrån faktiskt utfall de senaste åren av behov 
av hemtjänst och boendeplatser blir det svårt att helt säkerställa en ökad efterfrågan på 
äldreomsorg generellt och därmed också särskilt boende. Däremot visar 
befolkningsprognosen på en stor ökning av antalet äldre, åldersgruppen 80 + fram till ca 
mitten av 2030-talet, då ökningen prognosticeras att avstanna och ligga kvar på den 
högre nivån. Att en kommun har fler äldre medborgare påverkar mest sannolikt behovet 
av insatser från äldreomsorgen, men till detta kommer en förbättrad folkhälsa, 
välfärdsteknik som främjar självständighet, samt förebyggande arbete där personer 
fångas upp tidigt, genom exempelvis riskbedömningar i hemmet (fallprevention) och 
aktiviteter för minskad upplevelse av ensamhet. 
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Ansökan om planbesked för fastigheterna Gravarne 23:3 m.fl, 
Guleskär, Kungshamn 
 

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att möjliggöra en ny anläggning för sillberedning. 
Gällande detaljplaner tillåter i huvudsak handelsändamål varför en ny detaljplan måste 
upprättas så att ändamålet industri blir möjligt. Det aktuella området ligger på Guleskär 
sydväst om Kungshamns centralort. 
 

    
Aktuellt område                                 Aktuellt område markerat med röd linje 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2021-05-19. Sökanden är Kungshamnsfiskarna AB och 
ansökan avser fyra olika fastigheter; Gravarne 3:1, Gravarne 3:137, Gravarne 3:140 och 
Gravarne 23:3. 
 
Gravarne 3:140 och Gravarne 23:3 ägs av sökanden, Gravarne 3:137 ägs av Guleskärs 
Marin AB och Gravarne 3:1 ägs av kommunen. 
 
Idag finns industri på Guleskär samt ett par andra verksamheter av olika karaktär. Hamn 
finns som möjliggör sjötransporter till det aktuella området. 
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Aktuellt område    Gällande detaljplaner 
 
Detaljplaner 
Det aktuella området omfattas av sex olika detaljplaner. 14-GRA-102 från 1953-04-24, 
14-GRA-144 från 1964-03-06, 14-GRA-163 från 1969-06-16, 14-ASU-2393 från 1981-
04-10, 1427-P2019/2 från 2018-12-06 samt 1424-P20 från 2000-03-17. Området 
omfattas också av en tomtindelning som bör upphävas i samband med att ny detaljplan 
upprättas (14-GRA-164). Gällande detaljplaner tillåter i huvudsak handel och 
hamnverksamhet. Endast mindre delar av planerna tillåter industriändamål. 
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område ett omvandlingsområde, O2, med 
följande rekommendation: ”Utveckling av industriell verksamhet inom Guleskär ska 
förbehållas de redan etablerade verksamheterna. Etablering av nya industriella 
verksamheter och transportintensiva verksamheter (inklusive transporter med farligt 
gods) ska undvikas med hänsyn till områdets lokalisering och den, ur marksynpunkt, 
begränsade utbyggnadspotentialen. Nyetablering av verksamheter bör ske med 
inriktning mot småindustri, kontor, handel och hantverk. Verksamheter med behov av 
vatten bör prioriteras och den befintliga hamnen värnas”. 
 
Området omfattas också av Blå ÖP, vilken visar att farleden, väster om Guleskär, 
omfattas av rekommendationen RS12 Sjöfart samexistens: ”Inom utpekade områden ska 
hänsyn tas till sjöfarten vid all förändring som kan påverka dess förutsättningar för 
säker och effektiv framkomlighet. Kommunerna önskar att den samexistens som är 
etablerad mellan intresseområdena försvar, sjöfart, naturskydd och yrkesfiske ska 
upprätthållas och utvecklas”. 
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Riksintressen 
Farleden, väster om Guleskär, är av riksintresse för kommunikationer MB 3 kap 8 §. 
För övrigt omfattas området av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 
2§ respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Strandskydd 
Strandskydd gäller inte för det aktuella området.  
 
Risker 
Guleskär och anslutande vägar via Kungshamn ligger lågt, ca 2 meter över 0-planet och 
risk för översvämning från stigande havsnivå finns. 
 
Övrigt 
SGU:s jordartskarta visar att området ligger på fastmark. I ett planarbete behövs en 
geoteknisk utredning alternativt ett geotekniskt utlåtande. 
Sjötransporter planeras och hamn finns i anslutning till planområdet. 
Vägtransporter av varor, personer och eventuellt farligt gods behöver utredas i 
planarbetet. 
Guleskär ligger inom verksamhetsområde för VA. En VA/dagvattenutredning behöver 
tas fram i planarbetet. 
Påverkan och hantering vid skyfall (100-årsregn) ska alltid utredas i detaljplaner. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och kan starta med ett standardförfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan följer översiktsplanen eftersom 
planerad verksamhet till viss del gäller en utveckling av befintliga verksamheter på 
Guleskär. Närheten till hamnen är särskilt gynnsam för planerad verksamhet, då råvaran 
är sill som ska transporteras med fiskebåt till den planerade verksamheten. 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Geoteknik, vägtrafik, 
VA/dagvattenhantering/skyfall, påverkan och åtgärder vid stigande havsnivå. 
Ytterligare utredningar kan behövas under planprocessen. 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr. 
 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Håkan von Dolwitz 
Plan- och byggchef 
 



 

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-05-20
    Dnr: BN-2021-429/2
_____________________
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