
KALLELSE 

Datum Sida 

2017-01-26 1(1) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid:    Torsdag den 2 februari klockan 14:00  

Plats: Nämndrummet, Skillingehus 

Ann-Katrin Löfstedt 

Ordförande Ewa Carlsson 

Sekreterare 

Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 

Förslag på protokollsjusterare:  Bengt Sandahl  

Tid och plats för justering:      2016-02-08 

Ärenden: 

1. Ekonomisk information

Muntlig föredragning

2. Rätt att fatt beslut i enlighet med gällande delegation Bilaga 

3. Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och

korttidsverksamhet

Bilaga 

4. Beskrivning av behov i vård och omsorgsboende, Mejeritomten 
Skillingaryd

5. Kravspecifikation för upphandling av matlådor Bilaga 

6. Delgivningar Bilaga 

7. Anmälan om delegationsbeslut

8. Övrigt

Bilaga



Datum Sida 

2017-01-24 1(1) 

  Till Socialnämnden 

Rätt att fatta beslut i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser 

Förslag till beslut 
1. Annie Vuong ges rätt att fatta beslut som socialsekreterare inom

försörjningsstöd i enlighet med gällande delegationsbestämmelser.

Sammanfattning 
Annie Vuong anställdes i kommunen 2016-10-17 som socialsekreterare 

inom försörjningsstöd. Arbetsuppgifterna består av att handlägga 

ekonomiskt bistånd. Annie har flera års erfarenhet från arbete i andra 

kommuner med samma arbetsuppgifter.  

Annie har satt sig in i socialnämndens delegationsbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-24 

Eva-Stina Premberg 

Enhetschef vuxen (konsult) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 18 2016/179 19 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och 
korttidsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Beslut från 1996-01-11 § 9 gällande kostnadsansvar för resor mellan

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet upphävs fr. o m 2017-04-01.

2. Kostnadsansvar för resorna övertas av föräldrarna fr.o.m. 2017-04-

01.

Sammanfattning av ärendet 
Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits 

som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader för resor 

mellan korttidshem/korttidstillsyn och hemmet.  Som skäl för att införa 

sådan ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis.  

Förvaltningen har föreslaget att nämnden ska upphäva sitt beslut utifrån att 

det inte finns vare sig lagligt stöd eller stöd i praxis för att anse resor mellan 

sociala verksamheter och hemmet som något socialnämnd har att ansvara 

för. 

Socialnämnden beslutade 2016-12-15 att återremittera ärendet för vidare 

handläggning till förvaltningen. 

Förvaltningen redogör nu för ärendet på nytt i tjänsteskrivelse 2016-12-29. 

Förvaltningen har samverkat med FUB som framfört önskemål att inkomma 

med en skrivelse i ärendet inför beslut i socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-29 

Ekonomisk redogörelse 2016-12-15 

Kompletterande skrivelse från förvaltningen 2016-12-12 

Socialnämndens arbetstutskott 2016-12-01 § 377  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 
2016-12-29 1(3) 

Till Socialnämnden 

Återremiss gällande beslut om resor till och ifrån 
korttidstillsyn samt korttidsvistelse. 

Ärende: 
Att beslut fattat 11 januari 1996 9§ gällande avgiftsfria resor ska upphöra. 

Information och bakgrund 
Under hösten 2016 ifrågasätter skolan om det är deras ansvar att stå för 
barnens resor från korttidstillsynen till hemmet samt lovdagar. Skolan 
informerar därmed att de inte kommer stå för kostnaderna from 2017-01-02. 
Förvaltningen har undersökt saken och funnit att: 
förslag om avgift och ersättningar inom de särskilda omsorgerna kom redan 
1996 om att det var den enskilde som skulle stå för kostnaderna. En 
ledarmot yrkade om ett annat förslag om att det skulle vara avgiftsfritt. 
Socialnämnden tog beslut om att det skulle vara avgiftsfritt, vilket även 
kommunfullmäktige antog. Hur länge och varför BUN ansvarat för 
kostnaderna är idag oklart. 

Förvaltningen anlitade en jurist i frågan för att ha kunskap om vad som 
gäller enligt lag. Juristen beskriver nedan: 

Ansvar för resor till och från en social kommunal verksamhet har hittills i 
praxis aldrig ansetts vara ett ansvar för en socialnämnd vare sig i 
kammarätt eller i annan överinstans. Frågan om en social nämnd skulle 
ersätta en funktionshindrad för kostnader i samband med t ex ledsagning 
har varit uppe i för avgörande i Regeringsrätten, enl. RÅ2011 ref 8. I detta 
avgörande drogs paralleller till tidigare prövningar i Regeringsrätten på 
samma tema. T.ex. har resor till och från daglig verksamhet tidigare ansetts 
inte ingå i insatsen daglig verksamhet (RÅ 1996 ref. 45) och hemrustning 
inte ingå i insatsen gruppbostad (RÅ 1991 ref. 101). I samtliga avgörande 
konstaterade Regeringsrätten att ansvar inte förelåg för kommunen för 
annat än själva insatsen i sig, dvs sådan omvårdnad och service som t ex 
följer av 9 e § LSS. Av det följer att det alltså ankommer på den 
funktionshindrade själv eller hans eller hennes vårdnadshavare att svara för 
att ta sig till och från social verksamhet. 



Sida 
 2(3) 

När barnen är berättigade till skolskjuts (kommunens ansvar): 

• Från hemmet till skolan.
• Från skolan till hemmet.
• Från skolan till korttidstillsynen (fritids)
• Från skolan till korttidsvistelsen (betraktas som ”hemmet”)
• Från korttidsvistelsen till skolan.

Resor som inte är skolskjuts utan ett föräldrar ansvar: 

• Från korttidstillsynen till hemmet.
• Från hemmet till korttidstillsynen
• Från hemmet till korttidsvistelsen
• Från korttidsvistelsen till hemmet.

Enligt rättspraxis är det således ett föräldraansvar att barnen kommer till och 
från korttidstillsynen/korttidsvistelsen och hemmet.  

Föräldrar har möjlighet att ansöka om färdtjänst till sina barn för dessa 
resor.  Kommunens LSS-handläggare är behjälplig att ansöka om färdtjänst 
för de föräldrar som så önskar. Om det framkommer extra ordinära behov 
för barnen tar socialnämnden ansvaret i de enskilda ärendena. 

Förvaltningen har sett över vilka konsekvenser det blir för barn och 
föräldrar om resorna upphör redan 2017-01-02. Tjänstemän bedömer att 
föräldrarna behöver en omställelsetid, för att få möjlighet att ansöka om 
färdtjänst eller lösa resorna på annat sätt. Detta är för att det inte ska bli 
några avbrott för barnen i deras rutiner och skola. Det gäller barnen i 
Skillingaryd och dess landsbygd vilket är fem barn. 

Kostnadsberäkning: 
Exempel en resa för ett barn som bor i samhället Skillingaryd till Vaggeryd 
kostar: 
470 kr + moms 6 % = 498 kr enkel resa. 

Exempel en resa mellan Klevhult och Vaggeryd kostar: 
1034 kr + moms 6 % = 1096 enkel resa. 

Beräkning som gjorts gällande perioden 2017-01-02 tom 2017-02-10, 
beräknad på att alla fem barn är varje dag på korttidstillsynen högt räknat 
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eftersom inte alla kommer vara varje dag. 

Max summa som behovet är idag gällande antal barn är beräknat på 
perioden 170102-170210: 98 071 kr 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-29 
Socialnämnden 2016-12-15 § 121 
Socialnämndens arbetsutskott 2016-12-01 § 377 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 206-11-23 
Kommunfullmäktige 1996-03-25 § 25 
Socialnämnden 1996-01-11 § 9 

Förslag till beslut: 
Att det inte finns vare sig lagligt stöd eller stöd i praxis för att anse resor 
mellan korttidstillsyn/korttidsvistelse och hemmet är något som 
socialnämnden har att ansvara för, föreslås socialnämnden upphäva beslutet 
som fattats den 11 januari 1996 § 9 (se bilaga 1). Genom beslutet förutsätts 
att de som tar olika insatser i anspråk själva står för de kostnader som 
uppkommer i samband att insatsen utförs. 

Jessika Holmkvist 
Verksamhetschef IFO och FO 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2016-12-15 § 121 8 

Justering   Exp. Utdragsbestyrkande 

Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och 
korttidsverksamhet 

Socialnämndens beslut  
Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare utredning och 
klargörande. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits 
som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader för resor 
mellan korttidshem/korttidstillsyn och hemmet.  Som skäl för att införa 
sådan ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redogörelse 2016-12-15 
Kompletterande skrivelse från förvaltningen 2016-12-12 
Socialnämndens arbetstutskott 2016-12-01 § 377  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Fransson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
vidare utredning och klargörande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller Peter Franssons förslag och 
finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-12-01 § 377 19 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och 
korttidsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Beslut från 1996-01-11 § 9 gällande kostnadsansvar för resor mellan

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet upphävs.

2. Beslutet gäller omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits 

som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader mellan 

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet.  Som skäl för att införa sådan 

ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



Datum Sida 

2016-11-23 1(2) 

Till Socialnämnden 

Frågan gäller vem som ansvarar för hur ett barn 
kommer till och från korttidstillsyn och 
korttidsverksamhet.  

Förslag till socialnämnden 
1. Beslut från 1996-01-11 § 9 gällande kostnadsansvar för resor mellan

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet upphävs.

2. Beslutet gäller omedelbart.

Genom beslutet förutsätts att de som tar olika insatser i anspråk själva står 

för de kostnader som uppkommer i samband att insatsen utförs. 

Sammanfattning 

Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits 

som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader mellan 

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet.  Som skäl för att införa sådan 

ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23 

Socialnämndens beslut 1996-01-11 § 9 

Ärendet 
Ansvar för resor till och från en social kommunal verksamhet har hittills i 

praxis aldrig ansetts vara ett ansvar för en socialnämnd vare sig i 

kammarrätt eller i annan överinstans.  Frågan om en social nämnd skulle 

ersätta en funktionshindrad för kostnader i samband med t ex ledsagning har 

varit uppe i för avgörande i Regeringsrätten, se RÅ 2011 ref 8.  I detta 

avgörande drogs paralleller till tidigare prövningar i Regeringsrätten på 

samma tema. T ex har resor till och från daglig verksamhet tidigare ansetts 

inte ingå i insatsen daglig verksamhet (RÅ 1996 ref. 45) och hemutrustning 

inte ingå i insatsen gruppbostad (RÅ 1991 ref. 101).  I samtliga avgörande 

konstaterade Regeringsrätten att ansvar inte förelåg för kommunen för annat 

än själva insatsen i sig, d.v.s. sådan omvårdnad och service som t ex följer 

av 9 e § LSS. Av det följer att det alltså ankommer på den 

funktionshindrade själv eller hans eller hennes vårdnadshavare att svara för 

att ta sig till och från en social verksamhet. 

Skolan har att ansvara för resor mellan skolan och hemmet. Begreppet 

hemmet har av många skolor utsträckts att avse även till korttidshem eller 

till ställe där korttidstillsyn anordnas och så även i Vaggeryds kommun.  
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Utifrån att det inte finns vare sig lagligt stöd eller stöd i praxis för att anse 

resor mellan sociala verksamheter och hemmet som något socialnämnd har 

att ansvara för, föreslås socialnämnden upphäva beslutet fattat den 11 

januari 1996, § 9 (se bilaga 1)och förordna att beslutet gäller omedelbart. 

Genom beslutet förutsätts att de som tar olika insatser i anspråk själva står 

för de kostnader som uppkommer i samband att insatsen utförs. 

Jessika Holmkvist 

Verksamhetschef 





















SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 22 2016/146 23 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Beskrivning av behov i vård och omsorgsboende, Mejeritomten, 
Skillingaryd 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens förslag till rumsbeskrivning godkänns, efter vissa 

redaktionella ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att beskriva funktionskrav på utrymme, 

inredning, utrustning och teknik som är viktiga i det nya planerade vård- och 

omsorgsboendet på Mejeritomten i kv. Gästgivaren, Skillingaryd.  

Yvonne Frank Ljungberg som varit projektledare har i ett s.k. rumsprogram 

beskrivet de behov som förvaltningen ser. Detta är ett underlag för 

kommande planering och projektering avseende nybyggnation.  

Arkitekten och byggherre ansvara för att säkerställa att gällande lagstiftning, 

byggnormer och tillgänglighet följs. Tanken är att dessa krav skall kunna 

omsättas i ett byggnadsprogram och i projektering. Det är inte tänkt att vara 

en handling för en entreprenad men den kan vara en god hjälp vid tidig 

kalkylering.  

Tanken med Rumsprogrammet är, att det ska användas som ett levande 

dokument. Länkar, referenser, teknik och övrigt idag gällande rutiner, 

föreskrifter och lagar förändras ständigt, varför dokumentet måste 

uppdateras vid användning i andra projekt.  

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-05  

Vård- och omsorgsboende Mejeriet kv. Gästgivaren, Skillingaryd, januari 

2017 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

 BAKGRUND 2.1

Uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 § 171. Dnr 2016/202 

 

 

 UPPDRAGET 2.2

 

Trygghetsboende mejeritomten – Nytt uppdrag till socialnämnden 
 
Arbetsutskottet ger följande uppdrag till socialnämnden: 
- De delar av vård och omsorgsboende, lokal för hemtjänst, hemsjukvård, restaurang, 

aktivitetslokal och övriga funktioner som bör inrymmas i ett trygghetsboende ska beskrivas. 
 
- Volym av biståndsbedömd vård och omsorgsboende samt omfattning av lokalbehov ska 

beskrivas i preliminär/önskvärd lokalyta. Socialnämnden bör även beskriva hur funktion som att 
stödja/främja/informera om hur det övriga trygghetsboendet ska bli optimalt. 

 
- Socialnämnden avkrävs dock ej beskriva det övriga boendet som förvisso kan vara boende med 

biståndsbeslut via t.ex. hemtjänst. Socialnämnden är dock välkommen att framföra synpunkter 
och tankar även om den delen av projektet. 

 
- Synpunkter och tankar från pensionärsrådet, intresseföreningen, handelsutskottet och andra 

intressenter ska tas in.  
 
- Även det tidigare uppdraget som getts till socialnämnden ska redovisas samtidigt som detta 

uppdrag. 
 

 BESKRIVNING  2.3

I de flesta nya äldreboende/ vård och omsorgsboende som byggs i dagsläge är bostadsytan ca 35 m2. 

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun väljer att utöka bostadsytan till 41-45 m2 med följande 
motivering:  
  
Bostadsytan bör vara på 41-45 m2 för att golvytan på båda sidor om sängen ska göras något större, 
vilket underlättar för personalen vid vårdsituationer då hyresgästen behöver hjälp i och ur sängen 
och i och ur rullstol.  Det gör att man inte behöver flytta sängen vid vissa arbetsmoment som man 
ofta får göra i dag på grund av att bredden där sängen står är för smal. På Sörgården är den i 
dagsläge 3400mm och det är för smalt, minst ca 3900 mm gärna större.   
 
Att det ska finnas tvättmaskin och torktumlare i badrummet i varje lägenhet.  
Detta är en arbetsmiljöfråga, men också ett sätt att motverka korskontimination av t ex MRSA 
(multiresistenta bakterier), clostridium och vinterkräksjuka. Vi vet att det är på huden det finns flest 
bakterier och kläderna är det som med störst yta ligger emot huden.  Genom att ha tvättmaskin och 
torktumlare i lägenheten hindrar vi smittspridning av bakterier genom att vi behåller kläderna inne i 
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personens lägenhet.   I vissa fall kan större persedlar behöva tvättas i större tvättmaskiner utanför 
lägenheten men i det stora hela minskas dessa transporter och det blir även tidsbesparande 
eftersom man inte behöver gå runt på enheten och dela ut ren tvätt varje dag. 
 
För att nå framgång vill vi att de gemensamma ytorna skapar en hemlik modern miljö, med inslag av 
något eller några äldre inredningsdetaljer. Det var ett av svaren från några av de som bodde där ex 
kristallkrona och porslin. Även frågan om färgers betydelse går isär beroende på vem man pratar 
med. I slutsatsen framkommer att samarbete mellan personal, anhöriga, brukare har tagits tillvara 
och en gestaltningsarkitekt blir anlitad och det gör enligt rapporten att vi når framgång genom att:  
  

 de äldres uppfattningar om boendemiljön  

 de anhöriga involveras och deras önskemål efterfrågas och redovisas, 

 personalens önskningar om förändringar av miljön beskrivas tillsammans med idéer 
               om hur förnyelsen kan vidmakthållas i den fortsatta driften, 

 mönster av rörelser och platser för samvaro som de boende och personalen skapat i 
               gemensamma rum beskrivas och användas som utgångspunkt för förändringar 

 utvärderingen planeras samtidigt med interventionen för att möjliggöra en 
systematiskuppföljning av gestaltningsåtgärder.  
 
                                                 ”Forskningsrapport: Rum för hälsa– en utvärdering av  

en miljöintervention på Tallbackens vård- och 
omsorgsboende Jonas E Andersson Magnus Rönn 
Arkitekturskolan KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, 
Stockholm” 

 
 
 
När det gäller el installationer/ fiber är smarta/intelligenta hus som önskas. Där hyresgästen själv kan 
välja vad man vill ha för lösningar kring el/elapparatur/smarta hus.  Detta innebär istället för bara 1 
rör till el dras alltid ett extra rör bredvid för att möjliggöra installation av nödvändig utrustning.  Varje 
lägenhet skall vara försedd med lösning som gör att all eltillförsel stängs av förutom kyl och frys då 
personen låser sin dörr så slipper man oroa sig för glömda elektriska apparater. 
 
Målet med den digitala tekniken i ” Mejeriet är att det ska stödja de nya hyresgästerna att behålla 
eller öka känslan av trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Det måste vara fiber 
framdraget in i lägenheten som möjliggör för den enskilde att välja sin digitala 
kommunikationslösning och sen måste det finnas inbyggda förutsättningar för verksamheten att 
utvecklas digitalt och kunna stödja den enskilde, alltså framdraget fiber för framtida behov av digitala 
verksamhetssystem utifrån trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.  
 
Utvecklingen inom området digital teknik förflyttar sig framåt hela tiden med nya innovativa 
produkter och lösningar. Därför ska all digital teknik planeras i samråd med Socialchef och IT-enheten 
i nära anknytning till färdigställandet av lokaler. Detta gör att installation av fiber fram till lägenheter, 
inplanerade accesspunkter för fiberdragning måste finnas i husets alla delar.    
 
I nya vård och omsorgsboende i Skillingaryd ”Mejeriet” har socialförvaltningen i dagsläge valt att 
dessa funktioner ska finnas, när det gäller välfärdsteknik, företag och namn är exempel och kan ge en 
bild av vald teknik, vår förhoppning är att alla tekniska system skall kunna skötas med hjälp av 
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personalens tjänstelegitimaton, ”Seths kort, vilket idag inte är möjligt men vår förhoppning är att vi 
är där snart”  
 
 
Vi ser med fördel att byggnaden har källare för att kunna sköta in och uttransport på ett icke 
störande sätt. Önskvärt om programmet gås igenom av certifierad tillgänglighetsansvarig även 
regionens hygiensjuksköterska bör få vara delaktig för att säkerställa god hygienisk standard.  
Vid nyuppförande av vård och omsorgsboende är de gemensamma kring ytor väldigt stora men 
ofrånkomliga. Detta innebär att ju färre antal vård- lägenheter ju högre kostnad per person i statistik 
för kostnader, eftersom lägenhet och kostnad för yta där det bedrivs vård. Men vid avgör kostnad 
per m2.  
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3 VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 

 FUNKTIONSSAMBAND VÅRD OCH 3.1
OMSORGSBOENDE 
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 FUNKTIONSSAMBAND VÅRDENHET 3.2
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 FUNKTIONSSAMBAND OMKLÄDNINGSRUM 3.3
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 FUNKTIONSSAMBAND ADMINISTRATION 3.4
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4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 

”MEJERIET” 

 KOMMUNIKATIONSUTRYMME 4.1

 
4.1.1 HUVUDENTRÉ (UTE) 

Entré ute  
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

 1597 

Funktions- 
beskrivning 

Entré ute ska ge ett välkomnande intryck och skydda från blåst och regn. 
Återvunnet material ”rött tegel” ska användas till någon form av utsmyckning.   

Läges- sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband  

Ljuskrav Viktigt med belysning. 

Ljudkrav God ljudmiljö 

Övrigt 
 
 

 Sittplatser utomhus ska vara under tak.  

 Entrén ska vara tydligt markerad genom avvikande färg eller kombination 
av material. Entrén bör vara under tak för att skydda mot regn och snö det 
förbättrar också golvytor inomhus, de hålls renare och risken för att snö ska 
stoppa dörrarna minskas.   

 Cykelställ för besökare.  

 1-2 parkeringsplatser för personer med rörelsehinder max 25 meter från 
entrén de ska vara minst 3,9 meter breda.  

 Parkeringsplatser för besökare och personal 

 Tydlig skyltning med belysning 

 Plats för transportfordon 5 meter från dörren ex, ambulans/taxi.   

 Gångvägar över 1,80 m breda runt husen i ljusa färger.  
 

 
Gångvägsyta.                                                        Foto: Yvonne Frank Ljungberg 
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 Att det finns en/ flera trädgårdar i anknytning till enheterna dit man kan gå 
och sitta ner en stund. Med bärbuskar ex. vinbär och fruktträd. 

 

  
Ex trädgård.                                                              Foto: Yvonne Frank Ljungberg 
 

 Grillplats för boende 

 Terrass under tak ca 30 m2 

 Möjlighet att gå runt huset på gångvägar. 

 
 
 
 
 

 Att en gångväg är markerad fram till entré, med en ljusare färg än körvägen  

 Inga brunnslock i gångvägar.  

 För synskadade ska det finnas varningsytor och valytor markerade med 
taktila plattor.  

 Ledstänger på ena sidan. 

  Vid övriga entréer digitalt, vindfång eller och tak för att för 
hemtjänstpersonal och övrig personal kan gå under tak till cykelförråd, 
soprum och källsortering se bild ovan personalingång 
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Plankrav   

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt Försänkt skrapgaller vid entré 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten Inkopplingspunkt för nödvatten vid t.ex. vattenbrist eller kontaminerat vatten. 
Kran för bevattning.  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 Accesspunkter I trädgård för larm. 
 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 Digitalt låssystem  

 Automatisk tidsstyrd låsning vid in och utpassage. 

 Viktigt att entredörr planeras så att tänkt gångstråk inomhus inte påverkar 
sensorer, så att dörrarna öppnas i onödan eller att vindfång finns.   

 Porttelefon till reception som omkopplas till någon enheterna kväll/natt 
och att dörren går att fjärröppnas av personalen från handenheter.  

 Placering av porttelefon och portkodsdosa utformas så att den fungerar för 
stående och sittande personer. och automatisk dörr  

  

Övrigt Önskvärt med värmeslinga i mark framför entrédörr.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 ENTREHALL/RECEPTION/VINDFÅNG 
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Entréhall/ Reception/Vindfång 
130 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

 Rumshöjd: Minst 3600 

Funktions- 
beskrivning 

Entrehallen/huvudentré utgör hjärtat av vård och omsorgsboendet det ska vara 
ljust, rymlig och lättillgänglig. Man möts av en reception som är anpassad i höjd för 
både stående och sittande personer.  
 
Minsta takhöjd 3600 och med höga glaspartier för maximalt ljusinsläpp, färgat 
glas/spröjs för att minimera risk att man misstar sig på dörr eller öppning. 
 
Tydlig skyltning med belysning för snabb överblick. 
Hissar och trappor till alla våningar skall vara i direkt anknytning till entrehall.  
 
Bildskärm för att kunna se information om pågående/ kommande aktiviteter och 
att sitta ner en stund och kunna byta till en vanliga tv kanal.  
 
Kapprum för att hänga av sig sina ytterkläder med hängare som är anpassade i höjd 
även för att person med rullstol ska kunna nå. RWC och WC i direkt anknytning till 
kapprum. Det finnas möjlighet för omplacering mellan rullstolar och diskret 
placerad parkering för Rullstolar, rullatorer och plats för akutlift. Omotiverade 
mönster i golv skall undvikas, ska endas användas för att markera viktiga ytor. 
Konferensrum och Aktivitetslokal ska finnas i anknytning till entré. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband.  

Ljuskrav Dagsljus, och elbelysning anpassas efter dagsljusets styrka. Stark och bländfri 
belysning. 

Ljudkrav  

Övrigt  Plats för sittgrupp.  

 Elektrisk ångbrasa ( braskamin) med ånga 
http://www.bastuspecialisten.se/brasvarme/skorstensfria-spisar/ruby-
fires/mystic-fire-rf40-elektrisk-angbrasa här finns också möjlighet att 
använda det gamla teglet.  

 
 
 
 
 
 

http://www.bastuspecialisten.se/brasvarme/skorstensfria-spisar/ruby-fires/mystic-fire-rf40-elektrisk-angbrasa
http://www.bastuspecialisten.se/brasvarme/skorstensfria-spisar/ruby-fires/mystic-fire-rf40-elektrisk-angbrasa
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 Receptionsdisk minst 4x3 med belysning, nivåanpassad. Önskemål om att 
boende kan använda en publik dator vid receptionen (vid sidan av, men 
ändå i närhet).   

 Att besökare kan sitta och vänta på t.ex. taxi och bli sedd av t.ex. 
taxichaufför.  

 Tydlig skyltning.  

 Plats för Postfack till vård och omsorgsboende och ”trygghetsboende”.  

 Önskvärt med brevlåda, töms av brevbärare.  

 Anslagstavla  

 Smart-Tv, anslutning till tv sändningar 

 Automatiska dörröppnare.  

 Skyddande gavel på hatthylla. 

 Förvaring av transportbälte finns 

 Dörrar som man vill avleda uppmärksamhet ifrån ska ges samma kulör som 
omgivande väggar.  

 Spegel vid kapprum.  

 All belysning i kommunikationsutrymme ska kunna manövreras manuellt av 
receptionen.  

 Telefon och dataplatser vid receptionen.  

 Säkerhetsglas i fönsterparti 

 Uttagsstav där kopplingsdosa är centralt placerad 
http://download.schneider-
electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id
=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_201
6.pdf 

 Fiber in till lokalen och wi-fi 

 WC och RWC i närheten av kapprum.  

 Eluttag för laddning av hjälpmedel såsom permobil och akutlift vid 
kapprum.  

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
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 Kapprum möjlighet I alla utrymme att kunna sitta ner och ex, byta skor.  

 I receptionen ska det finnas ett larm att använda som besökare för att 
kunna nå personal om receptionen är obemannad. Det ska gå att koppla 
om till alla enheter. 

 Hjärtstartare 

 Accesspunkter för data/larm, kopplade till enheter och reception. 

 Ledstänger på ena sidoväggen. 

 Minislinga eller IR system och anläggning i samråd med hörcentral 

 
 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Klinker  

Sockel Klinker  

Vägg   

Tak Demonterbart akustikundertak  
 

Övrigt  Utanför entrédörrar, försänkt skrapgaller och om möjligt försänkta 
gummimattor  

 Gångstråk i golv med avvikande färger för att hitta till ex kapprum, toaletter 
och trappor 

 Så mycket fria ytor som går utifrån byggtekniska förutsättningar för att 
undvika, påkörning och hinder. 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-  
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tag (gem. nät) 

Antennuttag  

Larm  Nödutgångar och entréer ska ha tidsstyrda larm de ska även kunna skötas 
manuellt vid behov  

Passagekon-
trollsystem 

 

Brevlådor  

Övrigt   

 

 

4.1.3 PASSAGE/KORRIDORER 
Passage/korridor 
Ca: 326 m2  
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 2700 

Funktions- 
beskrivning 

Kommunikationytor/passager till husets olika delar ska utformas så att det är lätt 
att orientera sig, korridorkaraktären bör undvikas. 
Mötesplatser i eller i slutet av gångstråk.  
Önskemål om minsta takhöjd 2700 m och höga fönsterpartier med låg bröstning 
detta för att möjliggöra att sittande personer kan se ut, för att minimera risk att det 
uppfattas som öppning/ dörr kan färgat glas/spröjs användas. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Utformningen av förbindelser mellan husets olika utrymmen  

Ljuskrav Dagsljus, och elbelysning stark och bländfri anpassas efter dagsljusets styrka. 
Kväll och nattbelysning på tidinställdautomatik men ska också kunna skötas 
receptionen i allmänna kommunikationsvägar och personalen på enheterna.  
  
Alla korridorer/ gemensamma utrymmen bör ha accesspunkter för larm, kopplade 
till personals handenheter så att boende kan påkalla hjälp av personalen från sin 
egen enhet.   
 

Ljudkrav Efterklangstid beaktas 

Övrigt  Ledstänger på ena sidoväggen. 

 Fiber och wi-fi 

  Påkörningsskydd vid utsatta väggar/hörn.  

 Handsprit på strategiska platser 

 Trappor och trapphus skall vara i ljusa färger och alla trappor ska vara 

försedda med trappljus.  

 Tydlig skyltning  

 Gångstråk med avvikande färger för att markera väg till ex kapprum.  

 Dörrar som man vill avleda uppmärksamhet ifrån ska ges samma kulör som 
omgivande väggar.  

 Digitalt låssystem med automatisk låsning/upplåsning på urval av dörrar 

diskuteras med förvaltningschef vid framtagande av ritning ex. ssk enhet. 

Ex. Ingång till alla allmänna ytor ska ha automatisk dörröppnare och digitala 

lås.  

 Nödutgångar och entréer ska ha tidsstyrda larm de ska även kunna skötas 
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manuellt vid behov  

 Dörröppnare ska monteras så att den fungerar för både stående och 
sittande personer. Minsta mått från vägg eller hörn är minst 1.0 m. Vid 
placering av dörröppnare inne på enheter måste hänsyn tas om hyresgäst 
exempelvis vill ha sin dörr öppen, så att dörröppnare ej kommer bakom 
dörr  

 Passager och korridorers bör ha en minsta bredd på 2,20 m. 

  Dörr bredd och korridorer ska ha en anpassas svängradie in till enheterna, 
hiss och lägenheter för att kunna köra en säng.   
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Klinker  

Sockel Klinker  

Vägg   

Tak Demonterbart akustikundertak  

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm Accesspunkter för larm så att boende kan vara i allmänt utrymme men ändå kunna 
påkalla hjälp från personal på sin enhet. 

Passagekon-
trollsystem 
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 TYP:  m2   

Källarplan     

Korridor 72 72 

Korridor 29 29 

Sluss vid garage 5 5 

korridor enhet 60 180 

 Rehab/ spa/ enhet                                     40 

  SUMMA   

 Beräkning i vanliga  20 % av yta 
 

 

 

 

4.1.4 HISS PLATS FÖR SÄNG/BÅR 
HISS plats för säng. 
Ca 10 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Kommunikation till husets olika våningar, viktigt att hissen placeras vid entré. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Förbindelse mellan husets olika våningar viktigt att hissen placeras vid entré  
Sängtransport ska ske med denna hiss, ingång/ut från två sidor.   

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav Tyst 

Övrigt  Larm och accesspunkt till personals handenheter.  

 Påkörningsskydd vid ingång och i hiss  

 Röstinformation om våning.  

 Spegel 

 Sittplats 

 Stora knappar 

 Om det blir källare eller vind skall det vara digitalt lås, så att endast 

behöriga personer har tillträde.  

 Viktigt med skyltning 
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Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Inga 
upphöjda trösklar.   

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 
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4.1.5 HISS/ PERSON 
HISS person 
 ca: 5,4  
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Kommunikation till husets olika våningar, viktigt att hissen placeras centralt. 

Läges- sam- 
bandskrav 

Förbindelse mellan husets olika våningar. Viktigt att hissen placeras i passage från 
entré och samband med passage från HSL, personalutrymme och för förflyttning till 
enheterna och det gemensamma personalrummet. 

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav Tyst 

Övrigt 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande och det får inte vara mjukt så 
att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Inga 
upphöjda trösklar.   

Sockel 

Vägg 

Tak 

Övrigt  Larm och accesspunkt till personals handenheter.

 Påkörningsskydd vid ingång och i hiss 

 Röstinformation om våning.

 Skyltning 

 Spegel

 Sittplats

 Stora knappar

 Digitalt lås till enheter som endast ska användas av behöriga personer.

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt 

Luftfuktighet 

Värme 

Vatten 

Avlopp 

Övrigt 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag 

16A uttag 

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

Antennuttag 

Larm 

Passagekon-
trollsystem 

Övrigt 
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4.1.6 MÖTESPLATSER/TRAPPHALL I KOMMUNIKATIONSUTRYMME 
Mötesplats I kommunikationsutrymme 
Ca: 15 m2 plus korridoryta på två sidor(35m2) 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
6 

Rumshöjd:  3600 

Funktions- 
beskrivning 

Mötesplats/läshörna för att anhöriga och hyresgäster i trygghetsboendet och vård 
och omsorgsboendet ska kunna möta anhöriga eller varandra på en neutralplats 
eller sitta ner och vänta.   

Läges-  sam- 
bandskrav 

I slutet av passage.  

Ljuskrav Dagsljus, elbelysning ej för stark vid normal användning 

Ljudkrav Efterklangstid beaktas 

Övrigt  Plats för sittgrupp 

 Fiber uttag 

 Accesspunkt för larm  

 Informationstavla 

 Skyltning 

 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får 
inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. 
Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och 
klorpreparat. Inga upphöjda trösklar.   
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt Ledstänger på ena sidoväggen om det är passage/korridor.  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 
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Temp / Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

  

Övrigt  

 

4.1.7 PERSONAL INGÅNG 
Personal entré 
10 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd:2700 

Funktions- 
beskrivning 

Personal entré.   

äges-  sam- 
bandskrav 

I samband med parkering för enheternas arbetsfordon och cyklar. Närhet till litet 
städrum och personaltoalett, förändras i beskrivning om inte HSL eller hemtjänst 
ska ha sina lokaler i fastighten. 

Ljuskrav  

Ljudkrav Efterklangstid beaktas 

Övrigt  Vindfång utanför entré och tak 

 Plats för hatthylla, ytterkläder och skor SSK och hemtjänst 

 Plats för torkskåp1200 inbyggt i vägg 

 Plats för hatthylla och skohylla inbyggt i vägg 

 Hållare för handsprit 

 Plats för avställningsyta 

 Anslagstavla 

 Nedsänkt skrapgaller utanför  

 Sittplats 

 Pottelefon 

 Digitalt lås Wc ej inräknat m2 

 Städrum ej inräknat m2 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Klinkers  

Sockel   



  
Dokumentnummer:  70235    

Dokumentnamn:   Rumsprogram SN 2017-02-02 Dokumentet gäller för:  

Dokumenttyp:    Projektdokument  Giltighetstid:  

Dokumentansvarig: Yvonne Frank Ljungberg Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-01-26  Yvonne Frank Ljungberg    Version:   1 

 

27 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp / Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

TORKSKÅP  

Övrigt  

 

4.1.8 TRAPPHUS 
 

 
Trapphus 
35 X 2 = 70 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd:2700 

Funktions- 
beskrivning 

Trapphus vid ingång till enheter,   

äges-  sam- 
bandskrav 

Samband med enheter 

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Ledstänger  

Grindar vid alla trappor. 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Klinkers  

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   
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Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm Accesspunkter 

Passagekon-
trollsystem 

 

TORKSKÅP  

Övrigt  
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 AKTIVITET OCH HÄLSA 4.2
 

4.2.1 TRÄNINGSLOKAL/REHABILITERING 
Träningslokal/rehabilitering/habilitering 
Ca70 m2 

 Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
25 

Rumshöjd: minst 3600 

Funktions- 
beskrivning 

Träningsrum och rehabilitering/habilitering för hyresgäster.   

Läges-  sam- 
bandskrav 

I anknytning till vård och omsorgsboendet lokal den ska också vara tillgängligt för 
hyresgäster i trygghetsboendet, nära till RWC och omklädningsrummen som finns i 
bastu, om bastu ej blir aktuell måste någon form av omklädningsrum skapas i 
anknytning till lokalen.  
 

Ljuskrav Dagsljus och elbelysning möjlighet att dra för persienner markiser vid söderläge 

Ljudkrav Efterklangstid beaktas (akustiktak) 

Övrigt  Höga glaspartier med låg bröstning med utsikt över trädgård. 

 Vägg med möjlighet att sätta upp väggmonterade redskap 

 Balettstång 

 4 inbyggda garderober för mindre träningsredskap.  

 Tak lift för förflyttning mellan redskap. 

 Fast monterade speglar på vägg  

 Utgång till markterass 

 Hållare för handsprit och skyddsutrustning såsom handskar och 

engångsförkläde Handfat med kringutrustning.  

 Inbyggt kök med diskbänk och tappkran.  Ren och smutsig yta. I samråd 

med socialchef och sjukgymnast för att kunna ge värme- och kylbehandling.  

 Accesspunkt larm till personals handenheter/reception. Tillgänglighetslarm 

 lättillgängligt larm om personer inte har eget larm 

 Wifi för läsplatta 

 Fiber uttag 

 Träningsutrustning i samråd med Socialchef.  

 För rätt placering av eluttag till redskap som kräver el krävs samråd med 

person delegerad av socialchef  

 Digitalt kodlås och automatisk dörröppnare 

 Möjlighet att ställa temperatur efter antal personer I lokalen. 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

 
Golv omkläd. 
Hygien 

Golv lättstädade och smutsavvisande, och det får inte vara mjukt så 
att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 
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Sockel   

Vägg   

Tak Viktigt att tänka på akustik  

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

  

Övrigt  

 

4.2.2 SPA/BAD 
Spa/bad 
 21 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Att boende på vård och omsorgsboende och hyresgäster i trygghetsboende får 
möjlighet till avkopplande bad i samtidigt som träningssalen inbjuder till fysisk 
aktivitet för att ha möjlighet skapa en guldkant i vardagen.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

I anknytning till RWC och WC träningslokal och omklädningsrum/ bastu.  Ska 
placeras i anknytning till huvudentré.  
 

Ljuskrav Bra dagsljus och elbelysning.  

Ljudkrav  

Övrigt  Tak lift 

 Badkar/bubbelbad(hygienrutin) 

 Handfat med kringutrustning,  

 Hållare för handskar och skyddsförkläde 

 Hållare handsprit 

 Spegel med hylla och vägguttag 

 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 
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Golv Golv vattentätt, lättstädade och smutsavvisande det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 
 

 

Sockel  Klarlackad 

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm Accesspunkt larm till personals handenheter/reception. Tillgänglighetslarm 

Passagekon-
trollsystem 

 Kodlås 

 

Övrigt  

 

4.2.3 BASTU 
Bastu med omklädning 
32 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Bastu med 2 omklädningsrum med wc och dusch. 

Läges- sam- 
bandskrav 

Viktigt att dusch ligger i samband med en RWC, spa/bad och träningslokal 

Ljuskrav Bra dagsljus och elbelysning.  

Ljudkrav  

Övrigt Dessa m2 innefattar 2 separat ingångar, omklädningsrum med dusch, wc och bastu 
med ingång från två håll.  

 Brits så man kan ligga och byta om.  

 Krok alt värdeskåp eller klädskåp beroende på utrymme.  

 Spegel 

 Stödhantag 

 Stol vagn av trä 

 Hållare för handskar och skyddsförkläde 
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 Hållare handsprit 

 Duschplats 

 Bastu 

 Plats 1,5 x1,5 framför lavarna så stol får plats 

 Aggregatet ska avskärmas så att inte synskadade går emot  

 Aggregatet ska vara säkert så att personer som sitter i stol inte kan komma 
emot med sina fötter.  

 Trallgolv ej med springor över 5 mm 

 Fönsterförsedd dörr 

 Anordning att stänga avbastuaggregatet inifrån. 

 Ledstång skall finna så man kan mellan dörr och lave så möjlig.  

 Värdeskåp 

 Accesspunkt larm till personals handenheter/reception. Tillgänglighetslarm 

 WC  
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande och det får inte vara mjukt så 
att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel.  Inga upphöjda 
trösklar 

 

Sockel  Klarlackad 

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm Accesspunkt larm till personals handenheter/reception, lättillgängligt larm om 
personer inte har eget larm 

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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4.2.4 LOKAL FOTVÅRD 
Lokal fotvård 
20 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd:2400 

Funktions- 
beskrivning 

Möjlighet för fotvårdsspecialist att Hyra/låna lokal. Utrustning och placering av 
vatten och avlopp i samråd med profession. Tänk på flexibelt utnyttjande av lokal.  
 

Läges- sam- 
bandskrav 

I kommunikationsutrymme närhet till wc och RWC och möjlighet att tillgå husets 
gemensamma diskdesinfektor  

Ljuskrav Bra dagsljus och arbetsbelysning.  

Ljudkrav  

Övrigt  Inbyggd med skjutdörr, Handfat med kringutrustning Låst skåp för 

ytdesinfektionsmedel 

 Inbyggt med skjutdörrar med lås. Över och underskåp, Diskbänk med 2 hoar 

tappkran ren och smutsig sida och garderob, ev. eget rum.  

 Städutrymme med utslagsback, tappställe för varmt och kallt vatten.  

 Alla ytor skall vara tvättbara 

 2 Garderober för förvaring av rent material  

 tele och data uttag fiber in i lokalen 

 tillgänglighetslarm  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får 
inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. 
Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och 
klorpreparat. Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga 
upphöjda trösklar.   
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt . 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-  
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tag (gem. nät) 

Antennuttag  

Larm Accesspunkt larm till personals handenheter/reception, lättillgängligt larm om 
personer inte har eget larm 

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.2.5 LOKAL FRISÖR 
Lokal frisör 
20 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Lokal som frisör kan hyra. Utrustning och placering av vatten och avlopp i samråd 
med profession. Tänk på flexibelt utnyttjande av lokal.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

I närhet till kommunikationsutrymme och fotvård 

Ljuskrav Bra dagsljus och elbelysning.  

Ljudkrav  

Övrigt  Spegel med bord, vägguttag på båda sidor 

 Inbyggd I vägg med skjutdörr Handfat med kringutrustning Hållare för 

handskar, handsprit och skyddsförkläde. hygienrutiner 

 Handfat och tappställe för hårtvätt, tänk på flexibelt utnyttjande av lokal.  

 Inbyggt med skjutdörrar med lås. Över och underskåp, Diskbänk med 2 hoar 

tappkran ren och smutsig sida och garderob, ev. eget rum.  

 Vägg mot kommunikationsutrymme. Med fördel av glas. 

 Städutrymme med utslagsback, tappställe för varmt och kallt vatten.  

 Tele och data uttag 

 Tillgänglighetslarm  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får 
inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. 
Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och 
klorpreparat.  Inga upphöjda trösklar.   

 

Sockel  Klarlackad 

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  
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EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.2.6 ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 
Övernattningslägenhet 
 
35 M2 
 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Lägenhet om 1 rok med RWC som kan hyras tillfälligt av hyresgäster boende i huset.  

Läges- sam- 
bandskrav 

Placerad i vård och omsorgsboendets huskropp.  

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Möblerad och komplett köksutrustning och inredning 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon- Digitalt lås 
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trollsystem 

Övrigt  
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 MÖTESLOKALER 4.3

4.3.1 KONFERENSLOKAL 
Konferenslokal 
Ca 60 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
? 

Rumshöjd minst 3600 

Funktions- 
beskrivning 

Konferens och möteslokal för personal, gästföreläsare och hyresgäster.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

I anknytning till huvudentré. 

Ljuskrav Bra dagsljus och elbelysning. Krav på mörkläggning.  

Ljudkrav Goda akustiska förhållanden. Akustiker bör anlitas vid större lokaler.  

Övrigt  Komplett konferensutrustning och ljudsystem 

 Uttagsstav http://download.schneider-

electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id

=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_201

6.pdf 

 Smart tv, men också duk. 

 Minislinga eller IR system i samråd med hörcentral  

 data/tele och accesspunkt larm fiber/in I lokalen wifi 

 Ljudutrustning  

 Intelligent rum, stänger av belysning och sänker värme när sista personen 

lämnar rummet.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Dämpat golv som gör att man kan lämna lokalen under pågående 
möte.  

 

Sockel   

Vägg   

Tak Goda akustiska förhållanden. Akustiker bör anlitas vid större lokaler.  

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt Möjlighet att ställa temperatur efter antal personer I lokalen. 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

ja 

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
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Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.3.2 BASGRUPPRUM/KONFERENSRUM 
Basgrupprum, mindre konferensrum 
24m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
12+12 

Rumshöjd: minst 2700 

Funktions- 
beskrivning 

Basgrupprum i huvudsak för personal, i samband med hemtjänstlokal eller HSL om 
deras kontor kommer att inrymmas i huset. För deras planeringsmöte på 
morgonen. I annat fall ett mindre konferensrum i entreplan. Det ska vara möjlighet 
för hyresgäster att låna lokalen.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Innanför kommunikationslokaler i anslutning till HSL lokal och hemtjänstlokal så att 
det kan samutnyttjas, men också att lokalen kan delas av i 2 delar under 
morgonmöte.   

Ljuskrav Dagsljus och elbelysning. Krav på mörkläggning.  

Ljudkrav  

Övrigt  Konferensutrustning komplett, ska kunna avdela rummet i två lokaler 

 Wifi 

 Fiber in i lokalen, data/tele  

 Uttagsstavhttp://download.schneider-

electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id

=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_201

6.pdf 

 Dämpat golv som gör att man kan lämna lokalen under pågående möte. 

 Höga fönsterpartier med låg bröstning på ena långsidan.  

 Intelligent rum, stänger av belysning och sänker värme när sista personen 

lämnar rummet. 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Dämpat golv som gör att man kan lämna lokalen under pågående 
möte.  

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
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Övrigt Möjlighet att ställa temperatur efter antal personer I lokalen. 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.3.3 AKTIVITETSLOKAL/SAMLINGSSAL 
Aktivitetslokal/Samlingslokal 
Ca 70 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 2700 

Funktions- 
beskrivning 

Aktivitetslokal för olika aktiviteter för hyresgäster och för personer utifrån att 
kunna delat i aktiviteter. Möjlighet att hyra/låna lokal för andra aktiviteter.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

I samband med huvudentré och konferenslokal för tillgång wc, RWC och kapprum.  

Ljuskrav Bra dagsljus, höga fönster och elbelysning. Krav på mörkläggning  

Ljudkrav Goda akustiska förhållanden. Akustiker bör anlitas vid större lokaler. 

Övrigt  Komplett kök och köksö.  

 Höj och sänkbar del i kök samråd med socialchef 

 Möjlighet för Uttagsstav http://download.schneider-

electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id

=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_201

6.pdf 

 Digitalt lås.  

 Ljudanläggning angående IR/hörslinga i samråd med socialchef.  

 Wifi   

 Fiber in i lokalen och uttag även wifi 

 Filmduk monterad i tak  

 Intelligent rum, stänger av belysning och sänker värme när sista personen 
lämnar rummet. 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får 
inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas.  

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
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Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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 TOALETT, DUSCHRUM 4.4
4.4.1 WC 

WC  
Ca 2,19 m2 X 11=24,09m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

WC Standardtoalett 

Läges-  sam- 
bandskrav 

1 vid personalingång, hall och även i omklädningsrum  
2 vid huvudentré 

2 vid restaurang 

1 vid personalmatsal/rast 

3 wc, en på varje enhet, i närhet av pausrum  
1 vid administration 
 
När det gäller antalet Wc i enbyggnad är det arkitekten som styr utifrån antal/flöde 
För att det ska fungera logistiskt.  Viktigt med wc för personal på enheter.   
Sammanlagt: 11 enheter.  
 

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav Normalt för WC 

Övrigt  Vägg bakom WC-stol och handfat kakel i avvikande färg 

 Tvättställ utan bottenventil med bräddavlopp, avlopp i vägg och 

kringutrustning. 

 Engreppsblandare 

 Wc, avlopp i vägg 

 Automatisk belysningständning genom närvarogivare, även manuellt på 

enheter. 

 Förstärkt larm/brandlarm för hörselskadade.  

 Spolknapp som kan tryckas ned med hela handen 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentäta och smutsavvisande. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  
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Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.4.2 RWC 
RWC 
Ca 5,3 m2=15.9 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

RWC som kan användas av hyresgäster och besökare, placerat med dörr mot allmän 
korridor/utrymme. När det gäller antalet Wc i enbyggnad är det arkitekten som styr 
utifrån antal/flöde. För att det ska fungera logistiskt. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

1 Huvudentré 
1 Restaurang 
1 Träningslokal/spa 

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav Normalt för WC 

Övrigt Toalettstol i vårdlokaler ska placeras så att hjälpande vårdpersonal kan arbeta från 
två sidor, 80 – 100 cm vid varje sida samt minst 1500 mm elrullstol framåt. Viktigt 
är att personal kan handräcka från båda sidor om tvättställ. 
 

 Automatisk dörröppnare vid entréhall 

 Vägg bakom WC-stol, handfat kakel i avvikande färg 

 Tvättställ utan bottenventil med bräddavlopp, väggmonterad. Tåla 

belastning samt kringutrustning. Med distanshylla bakom  

 Engreppsblandare 

 Wc-Stol golvstående förhöjd med armstöd som går att fälla upp 
toalettpappershållare på båda sidor monterade på armstöden och på 
väggen.  

 Viktigt med placering av kringutrustning så att det logistiskt fungerar.   

 Larm vid dörr och vid wc-stol även, accesspunkt för larm till enheter 

 Automatisk belysningständning genom närvarogivare  

 Larmlampa med summer på utsida dörr  
 Draghandtag på dörr 

 Förstärkt brandlarm för hörselskadade.  

 Tydlig markering ledigt eller upptaget 
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 Spolknapp som kan tryckas ned med hela handen 

 Hållare för handskar och engångsförkläde  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, smutsavvisande och vattentät. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert/halkfri 
Draghandtag dörr 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.4.3 DUSCHRUM VID BASTU/TRÄNINGSLOKAL/PERSONALOMKLÄDNINGSRUM  
DUSCHRUM 
Finns inräknat I andra ytor.  
ca 2,25–8,8 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
73 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Omklädningsrum vid vård och omsorgsboendets träningslokal tillsammans med 
bastu. Samma duschrum ska planeras in i  personalens omklädningsrum 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Vid omklädningsrum vid träningslokal i bastu och i omklädningsrum personal.  Om 
det inte kommer att byggas en bastu bör omklädningsrum planeras separat vid 
lokalen.  

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav  

Övrigt  Enkeldusch låses med toalettlås. 
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 Hylla för tvål och schampo I dusch 

 Klädkrok 

 Vid bastu/träningslokal se omklädningsrum enligt tillgänglighetsrådet.  

 Hållare för handskar, handsprit och engångsförkläde  

 Sittplats 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande och vattentäta, golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 

 

Sockel   

Vägg   

Tak - Målas 

Övrigt Enkeldusch låses med toalettlås.  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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 ARBETSRUM KONTOR 4.5
4.5.1 KONTOR MED PLATS FÖR BESÖKARE. NR1 

Kontor med plats för besökare/chef. 1 
14 m2 x3= 42 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
1 

Rumshöjd:2700 

Funktions- 
beskrivning 

Kontor för områdeschefer och med besöksbord.  
nattpersonal 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Områdeschefers kontor ska vara tillsammans med administratörers kontor. Närhet 
till både besökare, personal och hyresgäster.  

Ljuskrav Dagsljus, god arbetsbelysning markiser på södersida 

Ljudkrav Tyst, extra ljudisolerat 

Övrigt  Dörrblad med glasinsats ca170X1600 

 Glas över dörr ut mot passage 

 Automatisk belysningständning 

 Möjlighet att flytta belysning  

 data/telefoni, wifi fiber in I lokalen 

 Thorsmans installationssystem/ Vägg uttag vid dörr  

 Viktigt med ljusinsläpp, persienner och markiser vid söderläge 

 Digitalt låssystem  

 Digitalt värdeskåp I chefers kontor.  

 Värdeskåp för ex handväska 

 Väggkrok 

 Anslagstavla  

 Minst 4uttag vid skrivbord 

 Anslagstavla 

 

Tekniska installationer el, tele data tillsammans med IT-enhet och socialchef 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak Akustiktak vävbelagt   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 
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Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt låssystem till alla kontor i samråd med Socialchef eller av delegerad 
personal 

Övrigt  

 

4.5.2 KONTOR FÖR EN PERSON. NR2 
Kontor för en person. 2 
Ca 10 X 4 =40 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
1 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Administration vid chefer 1 
Arb ter och sjukgymn 
Aktivitetssamordnare/bakom reception vid entrehall 1 
 

Läges-  sam- 
bandskrav 

HSL 2 en av lokalerna med dubbla arbetsplatser 
Hemtjänst organisation 1                                        
Enheter på enheter 3 
Administration vid chefer 3 
 
Aktivitetssamordnare/bakom reception vid entrehall 1 
 

Ljuskrav Dagsljus, god arbetsbelysning och markiser på solsidan.  

Ljudkrav Tyst, extra ljudisolerat 

Övrigt  Dörrblad med glasinsats ca170X1600 

  Glas över dörr ut mot passage 

 Automatisk belysningständning 

 data/telefoni, wifi fiber in I lokalen 

 Vägg uttag vid dörr  

 Thorsmans installationssystem  

 Viktigt med ljusinsläpp, persienner och markiser vid söderläge 

 Minsta bredd 2300  

 Digitalt låssystem  

 Värdeskåp för ex handväska 

 Väggkrok 

 Anslagstavla  

Tekniska installationer el, tele och data planeras tillsammans med IT-enhet och 
förvaltningschef 
 
 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 
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Golv   
 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt låssystem till alla kontor i samråd med Socialchef eller av delegerad 
personal 

Övrigt  

 

4.5.3 KONTOR FÖR TVÅ PERSONER. NR3 
Kontor för två personer. NR3 
19,78 X 3=59,34m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
2 

Rumshöjd:2700 

Funktions- 
beskrivning 

Enheter 3 st och SSK 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband för hemtjänstpersonal, nattpersonalens kontor skall vara 
centralt i förhållande till enheterna. HSL 5 gemensamma kontor ej enskilda enligt 
funktionssamband 

Ljuskrav Dagsljus, god arbetsbelysning 

Ljudkrav  

Övrigt  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  Dörrblad med glasinsats ca170X1600 

 Glas över dörr ut mot passage 

 Bra arbetsbelysning och automatisk belysningständning 
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 Fiber data/telefoni, wifi 

 Vägg uttag vid dörr, minst 4 vägguttag vid varje skrivbord 

 Thorsmans installationssystem  dubbla arbetsplatser  

 Viktigt med ljusinsläpp, persienner och markiser vid söderläge 

 Plats för två skrivbord mitt emot varandra och bokhylla bakom ryggen.  

 Digitalt låssystem  

 Värdeskåp för två handväskor  

 Väggkrok 

 Anslagstavla  

Tekniska installationer el, tele och data planeras tillsammans med IT-enhet och 
socialchef. I Nattpersonalens kontor trygghetskamera  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt låssystem till alla kontor i samråd med Socialchef eller av delegerad 
personal 

Övrigt  
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 PERSONAL LOKALER 4.6
 

4.6.1 OMKLÄDNINGSRUM STORT 
Omklädningsrum stort.    
64 m2  
I YTAN INGÅR :  

 1. RWC+DUSCH = ca 5m2 

 2 st WC 2 m2 = 4 m2 

 2 st dusch= 2,5 m2 

Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
(73) 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Omklädningsrum hygienutrymme med plats för sammanlagt 73 personal.  
Se AFS 2009:2. Storleken på rummet är beräknat utifrån att hemtjänst och HSL har 
sina kontor i byggnaden.  Enligt AFS skall kvinnor och män ha tillgång till separata 
omklädningsrum  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband omklädningsrum. 

Ljuskrav Elljus. Vid placering i källare mindre källarfönster.  

Ljudkrav  

Övrigt  73 skåp väggmonterade för att underlätta städning och med sittbänk 
framför, ca 40 cm breda med plats för privata kläder och ytterkläder. 
Hyllplan ska finnas i skåp avskilt från övriga kläder för förvaring av rena 
arbetskläder.  Sluttande tak för att underlätta städning eller inbyggda mot 
tak.   

 Larm på RWC toalett 

 Hyllor och 2 tvättställ med tillhörande utrustning  

 Väggkontakt för hårfön.  

 Utgång till Tvättstuga/ eller beroende på var lokalen blir placerad kan tvätt 
nedkast finnas för uttransport av smutsig tvätt.  

 När det gäller WC och RWC samma som kommunikationsutrymme.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentätt och smutsavvisande det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar. Stegsäkert 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak    

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  
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Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt låssystem  

Övrigt  

 

4.6.2 OMKLÄDNINGSRUM LITET 
Omklädningsrum Litet 
16  m2  

I YTAN INGÅR:  

 1 st WC 2 m2  

 1 st dusch= 2,5 m2 

Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
8 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Omklädningsrum med hygienutrymme med  plats för 8 skåp. 
Se AFS 2009:2.  Enligt AFS skall kvinnor och män ha tillgång till separata 
omklädningsrum den.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband Omklädningsrum. 

Ljuskrav Elljus. Vid placering i källare mindre källarfönster.  

Ljudkrav  

Övrigt  8 skåp väggmonterade för att underlätta städning och med sittbänk 
framför, ca 40 cm breda med plats för privata kläder och ytterkläder. I 
skåpet hyllplan för förvaring av rena arbetskläder, sluttande tak för att 
underlätta städning eller inbyggda mot tak.   

 Hyllor och 2 tvättställ med tillhörande utrustning.  

 Utgång till Tvättstuga alt. Uttransport smutsig tvätt, tvätt nedkast.  

 Väggkontakt för hårfön. 

 När det gäller WC och RWC samma som kommunikationsutrymme.  

 Hatthylla 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentät och smutsavvisande, det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 

 

Sockel   

Vägg   

Tak    
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Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-tag (gem. 
nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-trollsystem Digitalt låssystem  

Övrigt  

 

4.6.3 FÖRRÅD ARBETSKLÄDER 
FÖRRÅD RENA ARBETSKLÄDER 
15 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
73 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Förråd för inleverans av rena arbetskläder 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband omklädningsrum.  

Ljuskrav Elljus.  

Ljudkrav  

Övrigt Hyllor för förvaring av rena personalkläder 3 väggar med 4 plan.  
Hållare för handdesinfektion utanför i kommunikationsutrymme 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.   
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak    

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   
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Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt låssystem. 

Övrigt  

 

4.6.4 TVÄTTSTUGA PERSONALKLÄDER 
TVÄTTSTUGA PERSONALKLÄDER/in ut leverans 
av personalkläder. 
Yta: ca 12 m2   
Alla m2  är ca:  ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
55 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Tvättstuga för personalkläder.  Om de blir förorenade eller 
om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som 
möjligt. Socialstyrelsen SOSFS 2015:10, Basala hygienrutiner.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband omklädningsrum  

Ljuskrav Elljus  

Ljudkrav  

Övrigt  Tvättmaskin gärna med inbyggd torktumlare. Viktigt med maskiner som 

håller rätt temperatur. Är placerade på ben  

 Lätt åtkomlig luddlåda 

 Diskbänk med ho och tappkran.  

 Låsbart skåp för ytdesinfektion och tvättmedel 

 Torktumlare  

 Torkskåp 1200. 

 Plats för hållare smutsig tvätt i plastsäckar.  

 Tvättställ med tillhörande utrustning 

 Hållare för handskar och engångsförkläde  

 Golvbrunn  

 
Avskild del för hantering av rena kläder ca 3 m2. 

 Arbetsbänk för hantering av rena kläder 

 hyllor för tillfällig rent tvätt över arbetsbänk, egen utgång.  

 Hållare för handdesinfektion.  

 Vägghängt strykbord  
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 Uttag med timer.  

 
Bra luftväxling och god arbetsbelysning elbelysning.  
Viktigt med material som tål punktedesinfektion.  
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentät och smutsavvisande, tåla maskinstädning 
och det får inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål 
flyttas. Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande 
och klorpreparat. Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. 
Inga upphöjda trösklar.  Stegsäkert 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak    

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt låssystem. 

Övrigt  

 

4.6.5 PERSONALRUM/MATSAL OCH TERRASS 
MATSAL 
Yta: 44 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar 

Antal personer:  
30 

Rumshöjd:3600 

Funktions- 
beskrivning 

Matsal där personalen kan lämna enheten och äta tillsammans med övriga 
yrkeskategorier i huset, viktigt med en rofylld miljö, inspirerande miljö och att man 
känner sig uppskattad.   

Läges- sam- 
bandskrav 

Nära personhiss och I samband med personalentré. Gärna högst upp och med 
terrass. Personalen har sina raster förlagda vid många olika tidpunkter och för att 
de ska känna avskildhet. Vård och omsorgsboendet kommer att vara centralt 
placerat i centrum och vi undviker då att personalen känner sig iakttagna.   
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Ljuskrav Dagsljus ljusinsläpp från 2 håll 

Ljudkrav Normalt 

Övrigt  tvättställ med tillhörande utrustning i eller i nära anslutning till 
personalköket  

 välavgränsad ren och oren yta  

 kylar/frysar i tillräcklig omfattning  

 mikrovågsugnar 

 Komplett kök  

 2 diskmaskiner förhöjda 

 Skåp plats för soppåse/sopsäck  

 Skåp med plats för källsortering 

 plats för enklare styrutrustning  

 I lokalen skall finnas lång bardisk framför köksdelen där måltid kan intas. 

 Vanliga matbord med stolar 

 Soffgrupp 

 Höga fönster  med hög bröstning och persienner 
 

Personalutrymmen som vilrum, personalkök och personalrum utformas enligt 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 
och gällande lagstiftning. 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv trä  
 

Sockel   

Vägg   

Tak Akustiktak  

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Kök  
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Övrigt  

 

4.6.6 VILRUM 
VILRUM 
6,5 m2 

Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
1 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Vilrum om personal får tillfällig huvudvärk värk  
 AFS 2009:2 

Läges-  sam- 
bandskrav 

I angränsning till personalmatsal.  

Ljuskrav Dagsljus 

Ljudkrav tyst 

Övrigt Rummet skall vara tyst och man ska kunna vila liggande utifrån det lämplig 
inredning. Vägg uttag vid säng.  1 garderob med möjlig förvaring av extra 
utrustning.  
Möjlighet att låsa från insidan.   

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv trä  

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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 SERVICE UTRYMME 4.7
 

4.7.1 MATVAGNAR IN/UT TRANSPORT/GROVDISKRUM  
GROVDISKRUM/Ankomst matvagnar 
12m2 
 Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal 3 
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för in- och uttransport av matvagnar till enheterna i samråd med 
förvaltningschef 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Närhet till hiss och husets restaurang. 

Ljuskrav elbelysning  

Ljudkrav  

Övrigt  Golvbrunn 

 Ev. Diskmaskin/ rullbänk 

 Rostfri bänk 

 Tappkran varm och kallvatten för avspolning av golv 

 Eluttag för matvagnar 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv  Golv lättstädade, vattentäta och smutsavvisande, tåla 
maskinstädning och det får inte vara mjukt så att gropar finns kvar 
om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla punktdesinfektion med 
alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Golvmaterialet bör dras upp 
på väggen som sockel. Inga upphöjda trösklar.  Stegsäkert 

 

Sockel Som golvmaterial  

Vägg   

Tak  Målas 

Övrigt Våtrumsdörrar, Rostfria hörnlister 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp Golvrännor vid dörrar som leder till torra utrymmen. 

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 
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Övrigt  

 

4.7.2 STADSRUM/AKUT 
Stadsrum 
5 X3=15 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Stadsrum för användning vid snabbstäd.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

1 på varje plan i kommunikationslokaler, nära entré 
1 vid personalingång 
 

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav - 

Övrigt Dörr min 90cm fritt mått. Uppställbar. Ingen tröskel 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentäta och smutsavvisande, tåla 
maskinstädning och det får inte vara mjukt så att gropar finns kvar 
om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla punktdesinfektion med 
alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Golvmaterialet bör dras upp 
på väggen som sockel. Inga upphöjda trösklar.   
Stegsäker 

 

Sockel Uppvikt plastmatta  

Vägg   

Tak   

Övrigt  golvbrunn  

 tappställe med slang  

 utslagsback med randspolning  

 hylla med plats för rengöringsutrustning 

 Hyllor som när förråd toalettpapper etc.  

 plats för tvätt- och avfallssäckar  

 diskbänk med ho och ren och oren yta 

 Hållare redskap 

 Plats för städvagn 

 skåp för rent material som handskar, plastförkläde, ytdesinfektionsmedel 

   
 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  
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Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.7.3 TVÄTTSTUGA 
Tvättstuga enhet 
Yta:  m2 X 1 =17 
Alla m2  är ca:  ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
55 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Tvätt av större textilier t.ex. täcke, kuddar eller vid ev. anhopning. För hela huset 
t.ex. aktivering,  samlingssal etc. etc.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Centralt placerad i källare 

Ljuskrav  

Ljudkrav Ljudisolerat att det inte stör om lägenheter ligger bredvid.  

Övrigt • Tvättmaskin, viktigt med maskiner som håller rätt temperatur med 

lätt åtkomlig luddlåda 

• Torktumlare.  

• Diskbänk med tvättho rostfri 

• Torkskåp 1200 med 

http://www.nimoverken.com/produkter/torkskap-ft-120-fl/ 

• Plats för hållare smutsig tvätt i plastsäckar.  

• Tvättställ med tillhörande utrustning  

• hållare för handskar plastförkläde och plats för ytdesinfektion  

• Golvbrunn  

• Skåp för tvättmedel 

• Låst Skåp för förvaring av tvättmedel och ytdesinfektion.  

• Garderob för förvaring av enhetens textilier, med utdragsbackar.  

• Gärna ett eget utrymme för hantering av rena kläder ca 5 m2. 

Arbetsbänk för hantering av rena kläder och hyllor för tillfällig rent 

tvätt över arbetsbänk 

• Utrustning för handdesinfektion. 

•  Vägghängt strykbord och uttag för el till strykjärn.  

• Bra luftväxling och god arbetsbelysning elbelysning.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentäta  och smutsavvisande,  det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 

 

http://www.nimoverken.com/produkter/torkskap-ft-120-fl/
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tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 
 

Sockel   

Vägg   

Tak    

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag Timer till styrkjärn 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

  

 

 

4.7.4 STÄDCENTRAL/MOPPTVÄTT 
 

TVÄTTSTUGA MOPPAR  
12 m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Utifrån städsystem 
 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Närhet till hiss 

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav - 

Övrigt  Stor golvbrunn  

 tappställe med slang för påfyllning och tömning av städmaskin, samt 
rengöring av vattenbehållare till denna  

 plats för städmaskin 

 utslagsback med randspolning  

 hylla med plats för rengöringsutrustning 
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 Skåp och hyllor som när förråd toalettpapper rent material som 
handskar, plastförkläde och ytdesinfektionsmedel,etc.  

 plats för tvätt- och avfallssäckar  

 hållare för redskap 

 diskbänk med ho och ren och oren yta 

 Hållare redskap 

 Plats för städvagn 

 Uppställbar dörr 

 Plats för smutsiga moppar/ rena moppar 

 tvättställ med tillhörande utrustning  

 mopptvättmaskinhttps://www.podab.se/Svenska/Produkter/Mopptvattma

skiner_/StreamLine_TM_7056_7066_MOPP/1721264 och  

  dosering 

https://www.podab.se/Svenska/Produkter/Dosering/Pump_o_tronic_/706

8 

 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentätt och smutsavvisande, det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp . 

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-  

https://www.podab.se/Svenska/Produkter/Mopptvattmaskiner_/StreamLine_TM_7056_7066_MOPP/1721264
https://www.podab.se/Svenska/Produkter/Mopptvattmaskiner_/StreamLine_TM_7056_7066_MOPP/1721264
https://www.podab.se/Svenska/Produkter/Dosering/Pump_o_tronic_/7068
https://www.podab.se/Svenska/Produkter/Dosering/Pump_o_tronic_/7068
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trollsystem 

Övrigt 

4.7.5 MILJÖRUM/ KÄLLSORTERING 
KÄLLSORTERING/MILJÖRUM 
19 m2 

Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Källsortering: Utrymme för källsorterat återvinningsbart avfall i  8 fraktioner. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Möjlighet för enheternas personal att gå dit med enheternas återvinningsbara sig 
dit utan att passera huvudentré, smidig uttransport 

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav - 

Övrigt Källsortering fraktioner exempelvis. Glas, färgat glas, tidningar/papper, 
pappersförpackningar/wellpapp, metall, plastförpackningar: hårdplast/mjukplast, 
batterier, organiskt avfall, restavfall 

 Tappställe med slang

 Golvbrunn

 Hållare för städredskap

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Spolbart golv, stegsäkert 

Sockel 

Vägg 

Tak 

Övrigt 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt 

Luftfuktighet 

Värme 

Vatten 

Avlopp 

Övrigt 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag 

16A uttag 

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

Antennuttag 

Larm 

Passagekon-
trollsystem 

Övrigt 
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4.7.6 SOPRUM 
SOPRUM 
Ca 25 m2 

Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Soprum för avfall med sopnedkast från enheter ska finnas eller sopevakuering med  
nedkast med kodlås.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Placeras med fördel i källare. Om det inte blir sopnedkast måste utrymme för 
sopställ ordnas på enheterna.  

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav Ljudstörningar som kan uppstå beaktas 

Övrigt  Dimensioneras i samråd med renhållare. 

 Bra ventilation.  

 Brandgasevakuering 

 Handfat med nödvändig kringutrustning  

 För att kunna ta hand om sopor från 3 vårdenheter behövs minst 5 sopkärl 
a 600 liter, för att kärlen ej ska bil överfyllda behövs någon form av 
Kärlväxlare, Svängstos eller Kick off transportband   http://www.lsm-
falkenberg.se/.  Eller ett annat system se http://www.logiwaste.se/se/ eller 
http://www.envac.se/ 

 Plats för 2 kärl reserv.  

 Hållare till redskap 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Spolbart golv. stegsäkert  

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag Spolbart utförande 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 
 

Övrigt  

http://www.lsm-falkenberg.se/
http://www.lsm-falkenberg.se/
http://www.logiwaste.se/se/
http://www.envac.se/
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 FÖRRÅD 4.8
4.8.1 SYRGASFÖRRÅD 

SOPRUM 
2m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Förvaring av Syrgastuber och sug.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Snabbt åtkomlig om det behövs på enheter och lätt att leverera in ex i källarplan 
mitt emot hiss. Eller i entrehall. Tydlig skyltning 

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Säkerhetsdörr och rum, vid brand risk för explosion. Se norm 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor  Behandling 

Golv Skall gå att städa  

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp Golvbrunn 

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.2 FÖRRÅD INKONTINENSHJÄLPMEDEL 
FÖRRÅD stort inkontinenshjälpmedel  
43m2 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Transportförpackningar är ofta förorenade av damm och smuts. Brytning av 
transportförpackning (avemballering) bör därför ske i ett rum skilt från vårdenhet.  
 

Läges-  sam- Placeras nära huvudkommunikation men väl avskilt från offentliga entréer såväl 
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bandskrav inne som ute. Dock egen entré direkt utifrån 

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav  

Övrigt  6 m X 5 hyllor av material som går lätt att rengöra  

 vägghängd hållare för handdesinfektion och skyddsförkläde 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Skall tåla tryck från palltruck. Ej trösklar skall gå att städa. 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt Påkörningsskydd på väggar anpassas till vagnstyp 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.3 ENHETSFÖRRÅD TRANSPORTFÖRPACKNINGAR ÅRSTID 
FÖRRÅD FÖR ENHET 3 ST 
11,5m2 x3=34,5 m2 4 ett för hemtjänst 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för mottagning och förvaring av kemtekniska produkter. 
Transportförpackningar är ofta förorenade av damm och smuts. Brytning av 
transportförpackning (avemballering) bör därför ske i ett rum skilt från vårdenhet. 
Kemtekniska produkter och årsbundna saker.  
 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Placeras nära huvudkommunikation men väl avskilt från offentliga entréer såväl 
inne som ute. Dock egen entré direkt utifrån 

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav  

Övrigt  damm- och fuktfritt, för sterila och rena produkter 
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 hyllor på 2 sidor av material som går lätt att rengöra  

 vägghängd hållare för handdesinfektion 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.   

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt Påkörningsskydd på väggar  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.4 AKTIVERING FÖRRÅD 
FÖRRÅD AKTIVERING 
11,5m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för förvaring.   

Läges-  sam- 
bandskrav 

Placeras nära huvudkommunikation men väl avskilt från offentliga entréer såväl 
inne som ute. Dock egen entré direkt utifrån 

Ljuskrav Elbelysning, dagsljus positivt men ej nödvändigt 

Ljudkrav  

Övrigt  damm- och fuktfritt,  

 hyllor på 2 sidor av material som går lätt att rengöra  
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 
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Golv Golv lättstädade och smutsavvisande. Golvmaterialet bör dras upp på 
väggen som sockel. Inga upphöjda trösklar.   

 

Sockel   

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.5 FASTIGHETSFÖRRÅD 
FÖRRÅD fastighet/utemöbler 
38,5m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Förråd  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Placeras nära huvudkommunikation men väl avskilt från offentliga entréer såväl 
inne som ute. Dock egen entré direkt utifrån 

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav  

Övrigt Fukt och dammfritt 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Skall tåla tryck från palltruck. Ej trösklar. 
Golv lättstädade och smutsavvisande.  

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   
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Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.6 VERKSTAD FÖR VERKSAMHETSVAKTMÄSTARE 
 

Verkstad verksamhetsvaktmästare 
10 m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

 
 

4.8.7 ADMINISTRATION FÖRRÅD 
Förråd  administration 
14 m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för administration.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Placeras nära huvudkommunikation men väl avskilt från offentliga entréer såväl 
inne som ute. Dock egen entré direkt utifrån 

Ljuskrav Elbelysning, dagsljus positivt men ej nödvändigt 

Ljudkrav  

Övrigt Fukt och dammfritt 
Hyllor på 1 vägg 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv  Golv lättstädade och smutsavvisande.   

Sockel  
 

 

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  
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Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

  

4.8.8 RULLSTOLSFÖRRÅD OCH RENGÖRING AV HJÄLPMEDEL 
RULLSTOLSFÖRRÅD OCH RENGÖRING AV 
HJÄLPMEDEL  
20 m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för rengöring av rullstolar och hjälpmedel, under tiden de används och för 
rengöring innan de placeras i hjälpmedelsförråd. Torrt och dammfritt. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Närhet till kommunikationsutrymme/hiss för transport in i huset och upp till 
enheter utan att behöva transporteras i själva hjärtat av huset.  

Ljuskrav Elbelysning 

Ljudkrav  

Övrigt  Handfat med kringutrustning.  

 Hållare handdisinfektion   

 Ställ för förvaring av handskar och engångsförkläde 

 Skohylla för stövlar 

 Golvbrunn, duschslang för avspolning av rullstolar mm 

 Skåp förvaring av desinfektionsmedel/ rengöringsmedel 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentätt och smutsavvisande, det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Annat golv 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  
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Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.9 HJÄLPMEDELSFÖRRÅD 
HJÄLPMEDELSFÖRRÅD 
37 m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Förvaring av hjälpmedel till boende I huset i transportförpackning 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Viktigt med bra inleverans och närhet till hiss för vidare in i huset till när förråd 
gärna i källarplan 

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav  

Övrigt Fukt och dammfritt. 

 Handsprithållare 

 Hyllor och krokar i samråd med profession. 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Ej tröskel 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  
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16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.8.10 LÄGENHETS FÖRRÅD BOENDE 
 

HJÄLPMEDELSFÖRRÅD 
36 x 3 + 17,5 = 125,5m2  
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

Funktions- 
Beskrivning 

Förråd till boende förvaring av tillhörigheter   
Enhetsvis. 8+8+8+1  

Läges-  sam- 
Bandskrav 

Viktigt med bra inleverans vid inflyttning och närhet till hiss för vidare in i huset 
gärna i källarplan, men kan också vara placerat i anslutning till varje enhet.  

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav  

Övrigt Fukt och dammfritt. Indelat i förråd med galler/nät väggar möjlighet att låsa med 
hänglås.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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 LÄGENHETER 25 ST OCH SERVICEUTRYMME PÅ 4.9
VARJE ENHET. (10+10+5 LÄGENHETER/ENHET)  

  (3.3.12.1, 3.3.12.2, 3.3.12.3) 
Lägenhet, hall, bostadsrum och RWC med dusch  

41-45 X25 =1125 m
2ändra siffra

 

Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

 

I de flesta nya äldreboende/ vård och omsorgsboende som byggs i dagsläge är bostadsytan ca 35 m2. 

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun väljer att utöka bostadsytan till 41-45 m2 med följande 
motivering:  
  
Bostadsytan bör vara på 41-45 m2 för att golvytan på båda sidor om sängen ska göras något större, 
vilket underlättar för personalen vid vårdsituationer då hyresgästen behöver hjälp i och ur sängen 
och i och ur rullstol.  Det gör att man inte behöver flytta sängen vid vissa arbetsmoment som man 
ofta får göra i dag på grund av att bredden där sängen står är för smal. På Sörgården är den i 
dagsläge 3400mm och det är för smalt, minst ca 3900 mm gärna större.   
 
Att det ska finnas tvättmaskin och torktumlare i badrummet i varje lägenhet.  
Detta är en arbetsmiljöfråga, men också ett sätt att motverka korskontimination av t ex MRSA 
(multiresistenta bakterier), clostridium och vinterkräksjuka. Vi vet att det är på huden det finns flest 
bakterier och kläderna är det som med störst yta ligger emot huden.  Genom att ha tvättmaskin och 
torktumlare i lägenheten hindrar vi smittspridning av bakterier genom att vi behåller kläderna inne i 
personens lägenhet.   I vissa fall kan större persedlar behöva tvättas i större tvättmaskiner utanför 
lägenheten men i det stora hela minskas dessa transporter och det blir även tidsbesparande 
eftersom man inte behöver gå runt på enheten och dela ut ren tvätt varje dag. 
 
För att nå framgång vill vi att de gemensamma ytorna skapar en hemlik modern miljö, med inslag av 
något eller några äldre inredningsdetaljer. Det var ett av svaren från några av de som bodde där ex 
kristallkrona och porslin. Även frågan om färgers betydelse går isär beroende på vem man pratar 
med. I slutsatsen framkommer att samarbete mellan personal, anhöriga, brukare har tagits tillvara 
och en gestaltningsarkitekt blir anlitad och det gör enligt rapporten att vi når framgång genom att :  
  

 de äldres uppfattningar om boendemiljön  

 de anhöriga involveras och deras önskemål efterfrågas och redovisas, 

 personalens önskningar om förändringar av miljön beskrivas tillsammans med idéer 
               om hur förnyelsen kan vidmakthållas i den fortsatta driften, 

 mönster av rörelser och platser för samvaro som de boende och personalen skapat i 
               gemensamma rum beskrivas och användas som utgångspunkt för förändringar 

 utvärderingen planeras samtidigt med interventionen för att möjliggöra en 
systematiskuppföljning av gestaltningsåtgärder.  
 
                                                 ”Forskningsrapport: Rum för hälsa– en utvärdering av  

en miljöintervention på Tallbackens vård- och 
omsorgsboende Jonas E Andersson Magnus Rönn 
Arkitekturskolan KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, 
Stockholm” 

 
 



  
Dokumentnummer:  70235    

Dokumentnamn:   Rumsprogram SN 2017-02-02 Dokumentet gäller för:  

Dokumenttyp:    Projektdokument  Giltighetstid:  

Dokumentansvarig: Yvonne Frank Ljungberg Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-01-26  Yvonne Frank Ljungberg    Version:   1 

 

72 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

 
När det gäller el installationer/ fiber är smarta/intelligenta hus som önskas. Där hyresgästen själv kan 
välja vad man vill ha för lösningar kring el/elapparatur/smarta hus.  Detta innebär istället för bara 1 
rör till el dras alltid ett extra rör bredvid för att möjliggöra installation av nödvändig utrustning.  Varje 
lägenhet skall vara försedd med lösning som gör att all eltillförsel stängs av förutom kyl och frys då 
personen låser sin dörr så slipper man oroa sig för glömda elektriska apparater. 

 

Målet med den digitala tekniken i ” Mejeriet är att det ska stödja de nya hyresgästerna att behålla eller 

öka känslan av trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Det måste vara fiber framdraget in i 

lägenheten som möjliggör för den enskilde att välja sin digitala kommunikationslösning och sen måste 

det finnas inbyggda förutsättningar för verksamheten att utvecklas digitalt och kunna stödja den 

enskilde, alltså framdraget fiber för framtida behov av digitala verksamhetssystem utifrån trygghet, 

aktivitet, delaktighet och självständighet.  

 
Utvecklingen inom området digital teknik förflyttar sig framåt hela tiden med nya innovativa 
produkter och lösningar. Därför ska all digital teknik planeras i samråd med Socialchef och IT-enheten 
i nära anknytning till färdigställandet av lokaler. Detta gör att installation av fiber fram till lägenheter, 
inplanerade accesspunkter för fiberdragning måste finnas i husets alla delar.    
 
I nya vård och omsorgsboende i Skillingaryd ”Mejeriet” har socialförvaltningen i dagsläge valt att 
dessa funktioner ska finnas, när det gäller välfärdsteknik, företag och namn är exempel och kan ge en 
bild av vald teknik, vår förhoppning är att alla tekniska system skall kunna skötas med hjälp av 
personalens tjänstelegitimaton, ”Siths kort, vilket idag inte är möjligt men vår förhoppning är att vi är 
där snart”  

teknik 

It-teknik i vård och omsorgsboende  Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Det måste vara fiber framdraget in i lägenheten som möjliggör för den enskilde att 

välja sin digitala kommunikationslösning och sen måste det finnas inbyggda 

förutsättningar för verksamheten att utvecklas digitalt 
Enhet Utrustning eller/förberedelse  Placering 

HSL Digitalt läkemedelsskåp  Boendes lägenhet i 
hall 

Huset Smart el  Alla utrymme 

Boende Anslutningar för nattro, natt tillsyn med kamera Boendes lägenhet 
Vid tak 

Boende Digitalt trygghetslarm  Boendes lägenhet 

Boende Digitalt värdeskåp Boendes lägenhet 

 Boende  Exempel: Elsi Sensorgolv Smarta Golv kombineras med Lea  
På Toaletten, för fall  
http://www.maricare.com  
http://www.nkontakt.se/ 
 
Funktion Elsi Sensorgolv 
personligt anpassade larmtyper, personligt anpassade 
larmzoner, personlig vårdpersonal, personligt  tidsstyrning 
m.fl. 
Larmen hanteras enkelt i Smart Phones eller DECT 
telefoner. 

Falllarm,  
Sänglarm 
Sänglarm med 
belysningsstyrning 
Toalettlarm 
Toalettlarm med 
tidskriterier 
Passagelarm, entrédörr 
Passagelarm, altandörr 
Passagelarm märker 

om man går in eller ut.  

http://www.maricare.com/
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Måste stängas av vid städning 
Läggs in under det riktiga golvet.  
 
 

 

Personal/ 
boende 

Uttag/Anslutning till datanät, platta för dokumentation, 
signering medicin 

Boendes lägenhet i 
hall 

Boende Ledljus natt   Boende lägenhet 

Boende Telefon  Boende lägenhet 

Alla Automatiska dörröppnare Boendes lägenheter 
In och ut från enhet 
In och ut fastigheten 

Boende Tv  Boende lägenhet 

Boende  Bredband uttag Boende lägenhet 

Boende Uttag det måste vara fiber framdraget in i lägenheten 
som möjliggör för den enskilde att välja sin digitala 
kommunikation och sen måste det finnas inbyggda uttag 
och rör som ger förutsättningar för att verksamheten 
kan utvecklas digitalt.   

Boende lägenhet 

Boende Timer spis   

Boende  Nyckelgömmor Trygghetsboende 

Alla  Reservkraft el  

Alla Sprinkler  

Alla Backup vid strömavbrott  

Alla Solenergi  

Alla Passagelarm ut från enhet och ut och in fastighet Boendes lägenheter 
In och ut från enhet 
In och ut fastigheten 

Personal Överfallslarm handenheter 

Alla Fibernät In till huset 

Alla Digitala låssystem In och utpassage samt 
i huset, speciellt  
utvalda utrymme 

 

 
 
MariCare sensor golv och Lea Sensorgolv i alla lägenheterna, utom toalett där det ej fungerar. 

http://www.byggkontakt.nu/produktnyhet/maricare-elea-skapar-tryggare-hem-dar-aldre-kan-bo-langre/ 

http://www.tunstallnordic.com/sv/ 

http://www.rco.se/produkter/bokning/ 

http://www.nkontakt.se/ 
http://protectyou.secwise.com/shop/categories/view/l/passersystem-mjukvara 

http://www.saltosystems.com/en/product-range/product/101/credentials/ 

http://protectyou.secwise.com/shop/categories/view/l/passersystem-tillbehor#search:salto 

http://www.maricare.com/elsi/index.php/sv/sa-fungerar-det/sa-fungerar-elsi-larmen 

 

All teknik i lägenheterna ska detta planeras tillsammans med Socialchef och IT-enheten.   
 
 

http://www.byggkontakt.nu/produktnyhet/maricare-elea-skapar-tryggare-hem-dar-aldre-kan-bo-langre/
http://www.tunstallnordic.com/sv/
http://www.rco.se/produkter/bokning/
http://www.nkontakt.se/
http://www.nkontakt.se/
http://protectyou.secwise.com/shop/categories/view/l/passersystem-mjukvara
http://www.saltosystems.com/en/product-range/product/101/credentials
http://protectyou.secwise.com/shop/categories/view/l/passersystem-tillbehor#search:salto
http://protectyou.secwise.com/shop/categories/view/l/passersystem-tillbehor#search:salto
http://www.maricare.com/elsi/index.php/sv/sa-fungerar-det/sa-fungerar-elsi-larmen
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4.9.1 HALL 
HALL 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Entréyta i lägenhet med plats för att manövrera rullstolar och andra hjälpmedel ex 
liftar, säng och duschvagn även laddning av permobiler. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Direkt anslutning till korridor. Öppet till rum 

Ljuskrav Dagsljus,   god  elbelysning 

Ljudkrav Normala lägenhetskrav. Vissa lägenheter bör ljudisoleras extra. 

Övrigt  Bredd på lägenhetsdörr viktigt att man kan köra in och ut säng igenom 
dörren ev. dörr med dubbla dörrblad.  

 Beroende på målgrupp kan det istället för plats till olika hjälpmedel utrustas 
med ett ingångsförråd.  

 Hatthylla 

 Garderober med lås ”linneskåp, städutrustning 

 Garderober/skjutgarderober och medicinskåp, värdeskåp. 
 Med fördel att kunna fylla på hjälpmedel till badrumsgarderob/ lås på dörr.   

 Ej golvtröskel 

 Möjlighet till Automatisk dörröppnare vid behov 

 ID-Lock 

 Dörrlarm.  

 Möjlighet att släcka/ tända ljuset i hela lägenheten.   

 Datauttag för teknik vid dörren t.ex. att kunna ha en  Ipad vid dörren för 
signeringslista.  

 Kvittering av larm vid ytterdörr.  

 Vägg för spegel och avlastningsyta såsom egen byrå.  

 Hållare för handsprit vid dörr, engångsförkläde och handskar.  

 Medicinskåp skall ha plats för A4 pärm 
Gällande teknik i lägenheterna ska detta planeras tillsammans med Socialchef och 
IT-enheten.  
MariCare sensor golv och Lea 

 Postfack i hallen för alla boende.  

 Belyst skylt utanför för hyresgästens namn/olika färger.  

 Dörrar i klara färger där boende bor övriga dörrar neutralta samma som 
vägg.  

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande,  det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Inga 
upphöjda trösklar.   
 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   
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Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt Trygghetslarm.  

 

4.9.2 BOSTADSRUM MED KÖKSDEL OCH FRANSKBALKONG.  
BOSTADSRUM 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
1 

Rumshöjd: 

   

Funktions- 
beskrivning 

Rum med plats för säng och egna sittmöbler, bord hyllor etc.  
Sängen skall kunna placeras i olika lägen anpassade efter graden av vårdbehov med 
möjlighet att komma åt för lyft från båda sidor. Ytan enligt norm idag är minimal 
vilket bör vara minst  ca 3900 mm. 

Läges-  sam- 
bandskrav 

 

Ljuskrav Dagsljus som bostad med ljusinsläpp vid köks/ sittgrupp och vid säng, från två håll.  
Låg bröstning på något fönster som kan ses från sängplats med persienn som kan 
dras uppåt vid omvårdnad. Markiser vid söderläge. 

Ljudkrav  

Övrigt Travers vid tak, samordnas med belysning, rökdetektorer, tilluftdon etc. och 
sprinkler. 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, och det får inte vara mjukt så 
att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Inga 
upphöjda trösklar.  
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  Köksdel med kylskåp, diskho med tappställe, kokplatta och uttag med timer 
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för kaffebryggare. 

 Garderober med skjutdörrar till kläder hängande och med hylla. 

 Uppvikt matta bakom skåpenhet. Kakel mellan bänk- och väggskåp  

 Smart spisvakt 

  
Skenor för säng lift  (obs riktning) i tak. Låga fönster samt markiser och persienner.  

 
Detta är Sörgården, ritning A11, som är ett bra exempel utformning av rum som kan 
känns bra enligt personal om balkongen flyttas ut.  Då blir det tillräckligt med 
utrymme vid säng.  Enligt ”bygg i kapp för ökad tillgänglighet finns flertal ex är från 
Sörgården.   
 

Det måste vara fiber framdraget in i lägenheten som möjliggör för den enskilde att 

välja sin digitala kommunikationslösning och sen måste det finnas inbyggda 

förutsättningar för verksamheten att utvecklas digitalt och kunna stödja den enskilde, 

alltså framdraget fiber för framtida behov av digitala verksamhetssystem utifrån 

trygghet 
Dataplats för boende. 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag Viktigt med placering av eluttag vid säng så att de inte blir skadade då man höjer 
och sänker sängen. 

16A uttag  

Tele-/dataut- I samråd med Socialchef och IT-personal.  
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tag (gem. nät)  

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

4.9.3 RWC/DUSCH/TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE.  
WC/DUSCH 
Ca 8,8m2 ytan är inräknad i bostadsytan(45 m2) 
Alla m2  är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
1 

Rumshöjd: minst 2400 

Funktions- 
beskrivning 

RWC, duschrum med väl tilltagna mått så att personal kan hjälpa till med lyft och på 
båda sidor om toalettstol och med fördel tvättställ. Skjutdörr in till badrummet   

Läges-  sam- 
bandskrav 

 

Ljuskrav God allmänbelysning, i tak samt ovan tvättställ. 
Automatisk belysningständning genom närvarogivare och manuell släckning 
Lägenheter för vård och omsorgsboende möjlighet till manuell tänd/släck funktion. 

Ljudkrav  

Övrigt  Kontrastfärger bakom handfat och toalettstol  

 Tvättställ höj och sänkbart 

 Toalettstol, höj och sänkbar med tillhörande utrustning 

 uppfällbara armstöd med plats för toalettpappershållare på båda sidor 
samt på toalettstol 

 

Länk exempel:  

http://sv.pressalit.com/flexibla-bad-och-
kokslosningar/produktoversikt/sverige/select-upphngning-till-toalett-manuel-
hjdreglerbart-med-handvevsmanvrering-till-vggavlopp/r8025000 

  Väggmonterat avlopp.   

(bredd 600 mm och djup 600 mm) med integrerad distanshylla, utan bräddavlopp 
som går att justera i höjd. I annat fall vinkla. Och övrig utrustning helst att personal 
kan stå på båda sidor om tvättställ och toalettstol. Önskvärt med infällt skåp med 
skjutdörr för hygienprodukter vid tvättställ med dörr som öppnas så man kan nå 
och sitta kvar Tvättställ anpassat för vård och omsorgsboende. Finns många lika 
tvättställ för vård och omsorgsboende 

  

 Larm i samråd med Förvaltningschef och IT-enhet samt tillgänglighetsrådets 
rekommendation.  

 Nattbelysning på väg till toalett från rum och möjlighet att ha belysning 
tänd.  

 spegel som är så stor att både sittande och stående kan se sig i den  

 vägghängd hållare med plats för handskar, engångsförkläde/skyddsrock och 
ytdesinfektionsmedel om assistans av vårdpersonal behövs  

 Viktigt att fallet i duschen blir rätt inga kanter.  

 Hylla i dusch 

 Klädkrokar 

http://sv.pressalit.com/flexibla-bad-och-kokslosningar/produktoversikt/sverige/select-upphngning-till-toalett-manuel-hjdreglerbart-med-handvevsmanvrering-till-vggavlopp/r8025000
http://sv.pressalit.com/flexibla-bad-och-kokslosningar/produktoversikt/sverige/select-upphngning-till-toalett-manuel-hjdreglerbart-med-handvevsmanvrering-till-vggavlopp/r8025000
http://sv.pressalit.com/flexibla-bad-och-kokslosningar/produktoversikt/sverige/select-upphngning-till-toalett-manuel-hjdreglerbart-med-handvevsmanvrering-till-vggavlopp/r8025000
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 Tvättmaskin och torktumlare och vägguttag samt plats att hänga om möjligt 
arbetsbänk.  

 Skjutdörr in till badrum 

 Badrumsskåp 

 Dusch med golvbrunn, möjlighet att ta in duschsäng. 

 Hållare flytande tvål och handdesinfektion 

 Hög skåp 60 cm för förvaring av inkontinenshjälpmedel och 
punktdesinfektion och tvättmedel.  med skjutdörr och lås, gärna i 
anknytning till hall för påfyllning utifrån.  

 Väggfast papperskorg 

 Utrymme tvättkorg 

 Vägghållare golvskrapa 

 Stödhandtag 

 Toalettsits avvikande färg.  
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentäta och smutsavvisande och det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkra 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt Arbetsyta på båda sidor om handfat och toalett.  

  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm Passage övrigt 

 

 GEMENSAMHETSUTRYMME ENHET 4.10
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4.10.1 KÖK OCH MATPLATS/ENHET 
51 m2 X3 =153m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
7-9 personer 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

De boende intar sina måltider i matrummet och ska kunna se och delta i de 
aktiviteter som händer både i kök och i matrum för att gemenskap med andra skapar 
en hemlik miljö.  Det skall finnas gott om plats eftersom flertal av de boende kan vara 
rullstolsburna och framkomligheten ska vara god. Öppet mellan Kök/matrum och 
vardagsrummet för flexibelt utnyttjande en eventuell en förskjutning av ytorna i 
vardagsrum. Möjlighet att stänga för köksytor med grind, men det ska ändå kännas 
tillgängligt. Enhetskök är också en plats för yrkesmässig livsmedelshantering vilket 
ställer höga krav på utrustning. Samverkan med miljö och byggförvaltningen bör ske 
i under utformningsfasen eftersom Enhetskök är lokal för yrkesmässig 
livsmedelshantering och lyder under livsmedelslagen. 

Läges- sam- 
bandskrav 

Köket tillsammans med matplats, vardagsrum. Fönster mot vinterträdgård så man 
kan välja att äta i matrum eller vinterträdgård. Öppen planlösning men ändå med 
möjligheter att sitta lite avskilt. 

Ljuskrav Goda dagsljusförhållanden. Anpassning av elljusnivån för olika krav dimmer och 
nattbelysning.  

Ljudkrav Beaktas särskilt med tanke på efterklangstiden 

Övrigt Kök och matplats 
I köket sker mottagning av frys, kyl och basvaror, tillredning av varma och kalla 
drycker, bakning, brygga kaffe, bre smörgåsar och ibland värma mat.  
Tillagning sker i tillredningskök.   
Köket ska planeras så att säker mathantering kan ske.  
En ren sida där livsmedel förvaras och hanteras och en oren sida där använd 
köksredskap och tallrikar etc. kan hanteras även källsorteringskärl på oren sida.   
Tillräckligt med bänkytor 
Fönster över arbetsbänk och diskbänk.  
Fönster med låg bröstning för öka ljusinsläpp i matrumsdelen och så man kan sitta 
och titta ut när man äter. Persienner, som går att dra upp nerifrån och släppas ner 
uppifrån, markiser vid söderläge.  
Hänsyn ska tas till att personer som använder rullstol ska kunna använda lokalen på 
ett säkert sätt. 
Det ska finnas möjlighet för boende och personal att tvätta händerna i anslutning till 
matsalen. Tvättställ med kringutrustning  
 
 
Köksö 800 x 800 mm i två nivåer, ena halvan i bänkhöjd och den andra halvan ut mot 
vardagsrum ska vara höj och sänkbar för att möjliggöra självservering ex. frukostbuffé 
ex.  http://www.e-pages.dk/pressalitcare/120/ ( aktuell sida, 2016-12-01) minst 3 
meter lång. Belysning över ön och uttag för el och verksamhetsnät mot kök. För att 
möjliggöra självservering ex. frukostbuffé 
Låsbara lådor.  Köksön ska vara utrustad med skåp på långsidan in mot köket. 
Eventuellt försänkningar för att kunna lägga ner kylplattor.  
Köket ska vara fullutrustat. 
Skåp/skafferi för torrvaror fullhöjd 
Spis 
Kylskåp fullhöjd med termometer 
Frys fullhöjd med termometer 

http://www.e-pages.dk/pressalitcare/120/
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Mikrovågsugn 
Eluttag med timer för kaffebryggare, vattenkokare ren sida 
Eluttag med timer för matberedare, elvisp vid köksö och vidarbetsbänk bänk 
Diskmaskin snabbdiskande ca 3 min med termometer 60 C0 och 80 C0, låsbart skåp 
vid diskmaskin där diskmedel och sköljmedel ska förvaras till diskmaskin. 
Diskmaskinen skall vara förhöjd.  
bänkar och skåp för köksutrustning och för glas och tallrikar etc.  
tappställe med ho på ren sida  
diskbänk med tappställe och ho på oren sida 
skåp för förvaring av kökets städutrustning 
Plats för källsortering, 
plats för drickaback/ flaskor i skåp.    
Hållare handsprit 
Hållare torkpapper 
Hållare för engångsförkläde och handskar 
Smart spisvakt

ex. Kök 

ex matplats 
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BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får 
inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. 
Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och 
klorpreparat. Inga upphöjda trösklar.   
Fondvägg/tapet i matrummet utifrån tema, klarar färger 

Sockel trä 

Vägg 

Tak 

Övrigt 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt 

Luftfuktighet 

Värme 

Vatten 

Avlopp 

Övrigt 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag 

16A uttag 

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

I samråd med IT-enhet och socialchef 

Antennuttag 

Larm 

Passagekon-
trollsystem 

Övrigt 

4.10.2 HALL/ENHET 
Hall/entré till enhet ”Rum” för förvaring och laddning av uterullstolar. 
20 m2 X 3 =60 m2 

Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Funktions- 
beskrivning 

Hall med plats besökare att hänga av sig ytterkläder. Plats att parkera akutlift och 
utehjälpmedel.  Möjlighet att ladda permobil.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Ljuskrav 

Ljudkrav 

Övrigt 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material 
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Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. Inga upphöjda 
trösklar.   

Sockel  

Vägg  

Tak  

Övrigt Ledstänger på ena sidoväggen. Påkörningsskydd längs väggar 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: 

Temp/Fukt  

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag För laddning av permobil 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Tänk på att placera dörröppnare så att om boende eller dörr är öppen inte Påverkar 
tillgängligheten till dörröppnare 
Automatisk dörröppnare, digitalt lås med kod 

Övrigt  

 

4.10.3 VARDAGSRUM/ENHET 
Vardagsrum  
60 m 2 med transportsträcka som måste räknas 
in i rummet ihop med rummet 70 X3 = 210 m2 
 Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Area:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

En hemlik och inbjudande miljö som ger plats för skratt och glädje, att känna 
gemenskap och trygghet. En plats att umgås på med hyresgäster, personal och 
anhöriga, för det är i vardagsrummet. Öppet mellan matrum och vardagsrum för 
flexibelt utnyttjande. Rummet skall möbleras så att framkomligheten med rullstol 
blir god.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Centralt i bostadsavdelningen. Öppet, helst inte med lägenheter i direktkontakt. 
Koppling till balkong alt. uteplats. 

Ljuskrav Goda dagsljusförhållanden. Anpassning av elljusnivån för olika krav. Dimmer och 
nattbelysning även sköta elbelysning manuellt.  

Ljudkrav Beaktas särskilt med tanke på efterklangstiden 

Övrigt  uttagsstavhttp://download.schneider-

electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
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=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_201

6.pdf 

 Fondvägg 

 Höga glaspartier med låg bröstning, markiser vid söderläge persienner 

 Plats för soffgrupp/ Tv något avskilt  

 Kristallkrona i taket och tavlor med belsyning 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det 
får inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål 
flyttas. Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, 
oxiderande och klorpreparat. Inga upphöjda trösklar.   
 

 

Sockel   

Vägg  Tema Varje enhet bör ha ett tema på fondvägg.  

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp / Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

I samråd med Socialchef och IT-enhet. Fiber och verksamhetsnät. 
 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.10.4 TERRASS UNDER TAK I TRÄDGÅRD/UTE 
altan på markplan/terrass 
32 m2 x3 =96 m2 

 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 
 

Antal personer:  
11 platser 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Utanför en terrass/balkong under vackra dagar.  

Läges-  sam- Läge ska vara i anknytning till matsalen  

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MK0250&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=4517256472&p_File_Name=MK0250_Thorsman_installationssystem_2016.pdf
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bandskrav 

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Plats för bord och soffgrupp.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor  Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

 

4.10.5 INGLASAD UPPVÄRMD VINTERTRÄDGÅRD/BALKONG 
Inglasad balkong/vinterträdgård/altan på 
markplan/terrass 
32 m2 x3 =96 m2 

 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 
 

Antal personer:  
11 platser 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

De boende har möjlighet att känna att de är ute/inne hela året få tillräckligt med 
dagsljus även regniga dagar. Utanför en terrass/balkong under vackra dagar.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Läge ska vara i anknytning till matsalen  

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Plats för bord och soffgrupp.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor  Behandling 
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Golv Klinkers   

Sockel klinkers  

Vägg Glas.   

Tak   

Övrigt Att kunna öppna hel glasparti/sida under sommartid ut mot en terrass eller 
balkong.   

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt Reglera temperatur  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

 

4.10.6 PAUSRUM OCH MÖTESRUM 
PAUSRUM/ 17 m2 X3 = 51 m2 
 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 
 

Antal personer:  
6-8 platser 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Paus plats för personalen, att kunna sitta ner och ta en kaffepaus eller dricka ett 
glas vatten. Även möte t.ex. team träff 

Läges-  sam- 
bandskrav 

anknytning till varje enhet 

Ljuskrav Dagsljus.  

Ljudkrav Normalt 

Övrigt Plats för bord med 6-8 stolar. Värdeskåp 
 
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande och det får inte vara mjukt så 
att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat.  

 

Sockel Trä  

Vägg   
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Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.10.7 SOPNEDKAST 
Sopnedkast enheter 
0,25x 30 0.75 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Sopnedkast på enheten  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Strategisk placering, om det ej blir sopnedkast måste ett separat städförråd finnas på 
enheter och då kan sopor förvaras tillfälligt på enheten. Placering i närheten av 
utgång med hiss.  

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 
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Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

4.10.8 SPOLDESINFEKTOR OCH MILJÖRUM/KÄLLSORTERING/STÄD.  
UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT SOPNEDKAST FINNS PÅ VARJE ENHET.  

Spoldesinfektor och 
miljörum/källsortering/städ 
12m2 X 3 =36 m2   
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Spoldesinfektor och miljörum/källsortering/städ 
skall finnas på varje enhet, tillräckligt stort så att arbetsgången inte störs. Flödet 
skall vara från orent till rent, fri golvyta 2 meter. Städrum för akutstädning.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Centralt placerad. Planera lokalerna så att inte personer i matsal och allrum störs av 
att personal passerar med orent gods. 

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav  
 

Övrigt • spoldesinfektor med dosering av diskmedel 
• Skåp för förvaring av rent gods 
• Låsbart skåp/garderob för förvaring av ytdesinfektionsmedel, 

rengöringsmedel etc. 
• Diskbänk rostfri 
• vägghängd hållare för handskar, engångsförkläde/skyddsrock 
• plats för förvaring av städutrustning, städvagn.  
• Plats för extra hink, till städvagn  
• Golvbrunn  
• Vagn för källsortering ska ske måste rummet dimensioneras för 

detta  
• Utslagsback med randspolning 
• Tappställe med slang 
• Tvättställ med tillhörande utrustning, hållare för handskar, förkläde 

och handdesinfektion 



  
Dokumentnummer:  70235    

Dokumentnamn:   Rumsprogram SN 2017-02-02 Dokumentet gäller för:  

Dokumenttyp:    Projektdokument  Giltighetstid:  

Dokumentansvarig: Yvonne Frank Ljungberg Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-01-26  Yvonne Frank Ljungberg    Version:   1 

 

88 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

• Hållare för redskap 

• Skåp för rent städmaterial som handskar, engångsförkläde 

• Plats för tvättsäck för smutsigt städmaterial.  

 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, vattentätt tåla maskinstädning 
och det får inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål 
flyttas. Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande 
och klorpreparat. Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. 
Inga upphöjda trösklar. Stegsäkert  

 

Sockel Uppvikt  

Vägg Väv 
Kakel i anslutning diskbänk 

Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  
 

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag Installation enligt gällande föreskrift, eluttag tillgängligt för att kunna stängas av vid 
service. Serviceavtal 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  
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Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

4.10.9 TVÄTTSTUGA ENHET 
 

Tvättstuga enhet 
Yta: 12 m2 X 3 =36 
5m2 X 3 = 15 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
55 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Tvätt av större textilier t.ex. täcke, kuddar eller vid ev. anhopning.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Centralt placerad på varje enhet.  

Ljuskrav  

Ljudkrav Ljudisolerat att det inte stör om lägenheter ligger bredvid.  

Övrigt • Tvättmaskin, viktigt med maskiner som håller rätt temperatur med 

lätt åtkomlig luddlåda 

• Torktumlare.  

• Diskbänk med tvättho rostfri 

• Torkskåp 1200 med 

http://www.nimoverken.com/produkter/torkskap-ft-120-fl/ 

• Plats för hållare smutsig tvätt i plastsäckar.  

• Tvättställ med tillhörande utrustning  

• hållare för handskar plastförkläde och plats för ytdesinfektion  

• Golvbrunn  

• Skåp för tvättmedel 

• Låst Skåp för förvaring av tvättmedel och ytdesinfektion.  

• Garderob för förvaring av enhetens textilier, med utdragsbackar.  

• Gärna ett eget utrymme för hantering av rena kläder ca 5 m2. 

Arbetsbänk för hantering av rena kläder och hyllor för tillfällig rent 

tvätt över arbetsbänk 

• Utrustning för handdesinfektion. 

•  Vägghängt strykbord och uttag för el till strykjärn.  

• Bra luftväxling och god arbetsbelysning elbelysning.  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, vattentäta  och smutsavvisande, det får inte vara 
mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska 
tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.  Stegsäkert 
 

 

Sockel   

Vägg   

Tak    

http://www.nimoverken.com/produkter/torkskap-ft-120-fl/
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Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag Timer till styrkjärn 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

  

 

 

4.10.10 NÄRFÖRRÅD/ENHET OCH HEMTJÄNST  

 
NÄRFÖRRÅD/ENHET 
Enhet 15m2 X 3=45 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Närförråd inkontinensskydd, wc- och hushållspapper, tvål rengöringsmedel etc.  
Handskar etc. etc.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Närförråd 
 

Ljuskrav Elljus 

Ljudkrav  

Övrigt  5 hyllor i höjd 2 väggar 

 Plats för vagn 

 2 Garderober med hyllor, 1 garderob med backar för t.ex. sterilt material 

och för enhetstextilier med skjutdörrar. 

 Hållare för handsprit 

 Dam och fuktfritt 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
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trösklar.   
 

Sockel   

Vägg  Målas  

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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 HSL LOKALER VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 4.11

 

4.11.1 ADMINISTRATIVT FÖRRÅD/NÄRFÖRRÅD 
Administrativt förråd/närförråd 
5 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Förvaring av administration, handskar ett etc.  
 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Vid HSL och hemtjänstens organisationer 

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Hyllor för förvaring av originalförpackningar.  
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, smutsavvisande, och det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.   

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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4.11.2 FÖRRÅD MED HÖGRE RENGÖRINGSGRAD OCH STERILT 

MATERIAL 
 

Förråd med högre rengöringsgrad och sterilt 
material.   
9 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Förvaring av material med högre renhetsgrad som t.ex. omläggning och 
förbandsmaterial som skall hållas avskilt från andra produkter även för  
sterilt gods, det ska förvaras i skåp med stängd dörr.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Se funktionssamband HSL organisation 

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Hyllor för förvaring av originalförpackningar.  
Högskåp/Sterilt. 
Instrument I låda med lock höggradigt rent i sterilt skåp 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade, smutsavvisande, och det får inte vara mjukt så att 
gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.   

 

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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4.11.3 LÄKEMEDELSFÖRRÅD/BEREDNINGSRUM 
LÄKEMEDELSFÖRRÅD 
Ca 12 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
2-3 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Läkemedelsrum är till för förvaring och för att iordningsställa läkemedel. Läkemedel 
ska förvaras enligt tillverkarens anvisning i ett särskilt förråd som är anpassat till 
verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedel ska förvaras oåtkomliga för 
obehöriga (SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, ändring SOSFS 
2012:9). För iordningställande av särskilt farliga läkemedel som t ex cytostatika ska 
särskilt avdelat och utrustat rum finnas (AFS 2005:05) 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Nära sjuksköterskornas kontor. Rummet får inte vara ett genomgångsrum. 

Ljuskrav Mycket bra arbetsbelysning, direkt solljus ska undvikas 

Ljudkrav  

Övrigt  Arbetsbänk för tillredning av läkemedel  

 Upphängning av infusionsvätskor 

 Plats för skyddsutrustning 

 Dator 

 Plats för Dator, dokumentationsarbete, ej tillsammans med arbetsbänk för 
tillredning av läkemedel. 

 Utrymme för läkemedelsvagn.  

 engångs ögondusch  

 Säkerhetsbänk för iordningsställande av cytostatika, 
http://labrum.se/show.asp?si=1011&sp=0&go=Laboratorieutrustning-
Klass%20II 

 Utrymme för uppsamlingskärl för glas-, farligt och 

 Konventionellt avfall upphöjt från golv. 

 Hyllsystem  

 Medicinskåp för narkotiska preparat? MAS 

 Anslagstavla 

 Plats för etikettskrivare 
 Separat tvättställ med tillhörande utrustning 

 God Luftväxling per timma 4-6 , möjlighet att ställa temperatur 

 Säkerhetsbänken ska ha en ventilationskanal som är avskild från det 

allmänna ventilationssystemet 

 Frånluftsdon placeras över kylskåp. Separat tvättställ med tillhörande 

utrustning 

 God Luftväxling per timma 4-6 , möjlighet att ställa temperatur max 250 C, 

protokoll skall föras 

 Säkerhetsbänken ska ha en ventilationskanal som är avskild från det 

allmänna ventilationssystemet 

 Kylskåp, typutreds +2- 8 grader C 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

http://labrum.se/show.asp?si=1011&sp=0&go=Laboratorieutrustning-Klass%20II
http://labrum.se/show.asp?si=1011&sp=0&go=Laboratorieutrustning-Klass%20II


  
Dokumentnummer:  70235    

Dokumentnamn:   Rumsprogram SN 2017-02-02 Dokumentet gäller för:  

Dokumenttyp:    Projektdokument  Giltighetstid:  

Dokumentansvarig: Yvonne Frank Ljungberg Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-01-26  Yvonne Frank Ljungberg    Version:   1 

 

95 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

4.11.4 ADMINISTRATIVTRUM/PLATS 
Skrivare, larmdator.  
1 m2 x 1 och 1 X 10 =11m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

 Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Uppställning av skrivare, pappersrivare. I det större med lås utrustning för större 
skrivare och för husets larmfunktioner.   

Läges-  sam- 
bandskrav 

I mycket nära anslutning till kontor HSL. Ett låst rum vid chef och administratör, 
centralt placerat i anknytning till entréhall. 

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt Vid HSL och hemtjänstlokal inbyggnad i vägg med hyllor för kopiator och 
pappersrivare. Hylla för sammanställning av dokument och förvaring av papper till 
skrivare. Plats för pappersrivare, internkuvert etc.   
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, och det får inte vara mjukt så 
att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar.   
 

 

Sockel   

Vägg Ej strukturväv  

Tak   

Övrigt Får ej vara genomgångsrum 
Bäst om inga fönster finns, I annat fall måste det vara låsbart. Fast galler och 
solljusskydd 

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft:  Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp Ej golvbrunn 

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag synings skärm med belysning 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

I samråd med socialchef och IT-enhet 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Eget låssystem med passagekontroll. 

 
 
Övrigt 

 



  
Dokumentnummer:  70235    

Dokumentnamn:   Rumsprogram SN 2017-02-02 Dokumentet gäller för:  

Dokumenttyp:    Projektdokument  Giltighetstid:  

Dokumentansvarig: Yvonne Frank Ljungberg Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-01-26  Yvonne Frank Ljungberg    Version:   1 

 

96 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande.    

Sockel trä  

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag Skrivare, pappersrivare etc. 

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

I samråd med Socialchef och IT-enhet, internt verksamhetsnät 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt lås på rum 

Övrigt  

 

4.11.5 DESINFEKTIONSRUM 
Desinfektionsrum  
6 m2 X 1= 6 m2 

Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

För rengöring och desinfektion av instrument t.ex. inhalationsutrustning, saxar och 
pincetter. 
Arbetsgång från orent till rent.  Rummet ska vara tillräckligt stort så det inte stör 
arbetsgången fri golvyta 2 meter.  Orena och rena ytor ska skiljas åt.  

Läges-  sam- 
bandskrav 

I anslutning till sjuksköterskornas kontor och på en strategisk plats för övriga 
enheter. I samråd med MAS 

Ljuskrav Bra arbetsbelysning 

Ljudkrav  

Övrigt  

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel.  

 

Sockel   

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  Diskdesinfektor och doseringspump för diskmedel. 
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 Låst skåp för diskmedel under.  

 Vattenanslutning och avlopp 

 Eluttag måste vara tillgängligt efter installation för att kunna stänga av 
strömmen vid ex underhåll. Installation enligt gällande förseskrift,  

 Jordfelsbrytare  

 Vägghållare handsprit 

 

 Skåp för möjlig förvaring av rent gods  

 vägghängd hållare för handskar och engångsförklädes 

 låsbart skåp för förvaring av ytdesinfektionsmedel, rengöringsmedel 
och dylikt 

 tvättställ med tillhörande utrustning  

 diskbänk på ena sidan av desinfektorn för hantering av orent gods och 
ren yta på andra sidan för hantering av rent gods 

 golvbrunn 

 
VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  Till diskinfektor, vattenanslutning och separat avlopp till diskdesinfektor 

 golvbrunn 

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm 
 

 

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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4.11.6 TEKNIKRUM 
MTV och TEKNIK 5 m2 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för teknisk utrustning saker såsom nyckelskåp, laddningsstationer, dator för 
nedladdning av mobipen och mobiltelefoner  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Vid ingång till Hemtjänstlokalen och HSL rummet kommer att vara mer besökt av 
personal vid vissa tidpunkter på dygnet varför närhet till personal in/utgången är 
viktig.   

Ljuskrav  

Ljudkrav  

Övrigt  Hyllor 

 Fibernät, verksamhetsnät 

 Uttag data 

 Vägguttag 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Statisk elektricitet  

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

verksamhetsnät 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt lås 

Övrigt  
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 DRIFTSUTRYMME 4.12

DRIFTSUTRYMME 
360,5 m2 

Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Storlek 
Beror på hur stor 
byggnaden blir.  

 

FASTIGHETSFÖRRÅD 15,0 m2 

SERVERRUM 9,0m2  

ELRUM 9,0 m2 

TELERUM/data/ 11,0 m2 

UNDER 
SPRINKLERCENTRAL 

36,5 

PERSONHISS 5,0 m2  

TRAPPHUS 10,0 m2  

TRAPPA/EVAK 15,0 m2  

TRAPPA/EVAK 15,0m2  

HISS FÖR SÄNGAR 9,5 m2 OBS! se egen beskrivning.  

FLÄKTRUM  180,0 m2 Beroende på fastighetens storlek 

EL skåp. 3 vån 1,5+1,5 +1,5 = 4,5 m2 

Data skåp.3 vån 2+2+2= 6,0 m2 

Reserv aggregat/el önskemål 

Fjärrvärmecentral/ 
varmvatten 

20,0 m2 

Garage önskemål 

Verksamhet 
vaktmästare 

15,0 m2 

  

  

  

 Alla utrymme är ca eftersom utformning av fastigheten avgör storlek.  
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 VARUMOTTAGNING 4.13

Varumottagning/lastkaj 
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar.  

Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Att lastbil/ andra transporter på enkelt sätt kan komma nära för att leverera gods 
såsom pallar med inkontinenshjälpmedel, sängar, bår och hjälpmedel. Även vid 
inflyttning av nya hyresgäster 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Viktigt med bra inleverans till fastighetens ankomst förråd för varor i 
transportförpackning och att verksamhetens personal på ett bra och effektivt sätt 
kan förflytta varor till enheternas närförråd, utan att behöva passera andra 
enheter.    
Även vid inflyttning av nya hyresgäster.  
Nära hiss.  

Ljuskrav Dagsljus och utomhusbelysning, med rörelsedetektor.  

Ljudkrav  

Övrigt  Hårdgjord yta 

 Tak för att undvika regn och snö på varor 
 Förvaringsplats för lastpallar, vagn för möbler och redskap t.ex.: palltruck 

Gärna litet förråd för förvaring av ex skyfflar, salt och skottkärra.  
 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv   

Sockel   

Vägg   

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

Digitalt lås och porttelefon till reception och omkopplas till enheterna.  

Övrigt  
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 TEKNISK UTRUSTNING 4.14

It-teknik i vård och omsorgsboende   Antal personer:  
25 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Viktigt att det i varje lägenhet är framdraget data/el/tele 

Enhet Utrustning eller/förberedelse  Placering 

HSL Digitalt läkemedelsskåp  Boendes lägenhet i 
hall 

Huset Smart el   

Boende Anslutningar för nattro, natt tillsyn med kamera Boendes lägenhet 
Vid tak 

Boende Digitalt trygghetslarm larmmatta rörelselarm Boendes lägenhet 

Boende Digitalt värdeskåp Boendes lägenhet 

Smarta golv http://www.maricare.com Fallarm, dörrlarm 

 

Personal/ 
boende 

Uttag/Anslutning till datanät, smart phone/platta för 
dokumentation, signering medicin 

Boendes lägenhet i 
hall 

Boende Ledljus natt   Boende lägenhet 

Boende Telefon uttag Boende lägenhet 

Alla Automatiska dörröppnare Boendes lägenheter 
In och ut från enhet 
In och ut fastigheten 

Boende Tv uttag Boende lägenhet 

Boende  Bredband uttag Boende lägenhet 

Boende Wi-fi Boende lägenhet 

Boende timer  

Boende  Nyckelgömmor  

Alla  Reservkraft el  

Alla Sprinkler  

Alla Backup vid strömavbrott/data och telefoni  

Alla Solenergi  

Alla Passagelarm ut från enhet och in  Boendes lägenheter 
In och ut från enhet 
In och ut fastigheten 

Personal Överfallslarm handenheter 

Alla Fibernät In till huset 

Alla Digitala låssystem In och utpassage samt 
i huset, speciellt 
utvalda utrymme 

Fjärrkyla alla lokaler Möjlighet att under sommartid sänka temperaturen vid värmebölja.  
 

 

 

 

 

 
 

http://www.maricare.com/
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5 LOKALER HÄLSO OCH SJUKVÅRD 

 FUNKTIONSSAMBAND HSL 5.1
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 TYPLOKALER SJUKSKÖTERSKA, ARBETSTERAPEUT OCH 5.2
SJUKGYMNAST 

 

För att alla sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast på vård och omsorgsboendet och i 

Skillingaryd ska kunna ha sin arbetsplats på ”Mejeriet” blir det utökning av ca 221,62 m
2 
av lokalerna. 

Vissa lokaler är endast minskade i yta eftersom de lokalerna måste finnas på ett vård och 

omsorgsboende ändå för att kunna bedriva en säker verksamhet.  

.  

Lokal nr: Namn:  Yta: Övrigt/utöka/förändring 

4.1.3 Passage/korridor 46 utöka 

4.1.7 Personal ingång 10 m2 utöka 

4.3.2 Basgrupprum  I anslutning till lokal 

4.5.1 Kontor nr1 14 m2 antal 

4.5.2 Kontor nr2 30 m2 (3 st) antal 

4.5.3 Kontor nr3 72,12 m2 (4 st) antal 

4.6.1 omklädningsrum 15,5 m2 storlek 

4.11.1 Administrativt 

förråd/närförråd 

5 m2 större 

4.11.2 Förråd högre rengöring 6 m2 större 

4.11.3 läkemedel 6 m2 större 

4.11.5 Desinfektionsrum 6 m2 (1st)  Antal i huset 

4.11.6 Teknikrum  5 m2 (1st) antal 

Se nedan Pausrum/mingelrum 12 m2 antal 

10 garage  Utökat antal 

    

Summa utökad yta.   221,62 m2 större 

 

 

 

 

PAUSRUM/mingelyta  
12 m2  
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 
 

Antal personer:  
6-8 platser 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Paus plats för personalen, att kunna sitta ner och ta en kaffepaus eller dricka ett 
glas vatten.  HSL personal  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Läge ska vara i anknytning till kontor hemtjänst och ett till kontor HSL organisation.  
Se funktionssamband hemtjänst lokal.  

Ljuskrav Dagsljus, ljusinsläpp från 2 håll.  

Ljudkrav Normalt 

Övrigt  Plats för bord och stolar 

 Pentrykök/Diskbänk med ho, diskmaskin och arbetsbänk för plats till 

kaffebryggare och vattenkokare dubbelt vägguttag med timer. 

 Litet kylskåp. 

 Plats i skåp för källsortering.   

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 
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Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får 
inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. 
Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och 
klorpreparat.  

 

Sockel   

Vägg   

Tak akustiktak  

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  
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6 LOKALER HEMTJÄNST 
För att hemtjänstpersonalen skall kunna få nya lokaler ”arbetsplats” i det nya vård och 

omsorgsboendet arbetsplats på ”Mejeriet” blir den enda utökningen av lokaler förutom det som alla 

redan behövs på ” Mejeriet för att kunna bedriva en säker verksamhet är: 

 FUNKTIONSSAMBAND HEMTJÄNST 6.1
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 TYPLOKALER HEMTJÄNST 6.2

 

Hemtjänstpersonalen är i behov av följande ytor för att det ska fungera som ”arbetsplats” i det nya 

vård och omsorgsboendet ”Mejeriet”, det blir en utökning med av 212,62 m2 och samdisponering av 

lokaler som behövs på ” Mejeriet för att kunna bedriva en säker verksamhet. 

 

 

Lokal nr Namn. Yta Övrigt/utökat/förändring 

4.1.3 Passage/korridor 46 m2 utökning 

4.1.7 Personal ingång 10 m2 utökning 

4.3.2 Basgrupprum  I samband med lokal  

4.5.1 Kontor 1 14 m2 (1st) utökning 

4.5.2 Kontor 2 20m2 (2St) utökning 

4.5.3 Kontor 3 79,12 m2(4st) utökning 

4.6.1 omklädningsrum 15,5 m2  Utökning svårt att 

beräkna bort från 

husets m2 

4.10.10 Närförråd 10 m2(1st) utökat 

4.11.1 Administrativt förråd 5 m2 (1 st) utökat 

4.11.4 Administrativ plats 1 m2 utökat 

4.11.6 teknikrum 10 m2  

11 parkering  Utökat antal 

Se nedan Pausrum/mingel 12 m2 Utökat i korridor 

    

Summa   212,62 m2  

 

 

Pausrum/mingelyta 

 

PAUSRUM/mingelyta  
12 m2  
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 
 

Antal personer:  
6-8 platser 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Paus plats för personalen, att kunna sitta ner och ta en kaffepaus eller dricka ett 
glas vatten.  Hemtjänst och HSL personal  

Läges-  sam- 
bandskrav 

Läge ska vara i anknytning till kontor hemtjänst och ett till kontor HSL organisation.  
Se funktionssamband hemtjänst lokal.  

Ljuskrav Dagsljus, ljusinsläpp från 2 håll.  

Ljudkrav Normalt 

Övrigt  Plats för bord och stolar 

 Pentrykök/Diskbänk med ho, diskmaskin och arbetsbänk för plats till 

kaffebryggare och vattenkokare dubbelt vägguttag med timer. 

 Litet kylskåp. 

 Plats i skåp för källsortering.   

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande, tåla maskinstädning och det får  
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inte vara mjukt så att gropar finns kvar om tyngre föremål flyttas. 
Golven ska tåla punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och 
klorpreparat.  

Sockel   

Vägg   

Tak Akustiktak  

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Dokumentnummer:  70235    

Dokumentnamn:   Rumsprogram SN 2017-02-02 Dokumentet gäller för:  

Dokumenttyp:    Projektdokument  Giltighetstid:  

Dokumentansvarig: Yvonne Frank Ljungberg Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-01-26  Yvonne Frank Ljungberg    Version:   1 

 

108 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

7 RESTAURANG 
 

7.1.1 RESTAURANG MED KRINGUTRYMME KRÄVS 

BRANSCHKUNNIG FÖR ATT UTFORMA OCH BERÄKNA YTA.  

 RESTAURANGKÖK ANTAL PORTIONER 25 FRUKOST +25 LUNCH 7.1.1.1
+ 25 KVÄLLSMAT SAMT LEVERANS AV TILLBEHÖR TILL ENHETERNA.  

 MATSAL MED SOFFGRUPP.  7.1.1.2

 EGEN ENTRE TILL RESTAURANG  7.1.1.3

 PERSONALUTRYMME FÖR KÖKSPERSONAL 7.1.1.4

  ADMINISTRATION FÖR KÖKSPERSONAL 7.1.1.5

 IN/UTLEVERANS TILL BOENDE PLATS FÖR MATVAGNAR TILL 7.1.1.6
ENHETER 
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Förråd restaurang/extra 
15m2  
Alla m2 är ca: ytor arkitektens ansvar. 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

Funktions- 
beskrivning 

Rum för mottagning av varuleveranser 

Läges-  sam- 
bandskrav 

Placeras nära huvudkommunikation men väl avskilt från offentliga entréer såväl 
inne som ute. Dock egen entré direkt utifrån. 

Ljuskrav Elljus,  

Ljudkrav  

Övrigt  Inredning i samråd med köksmästare/ kokerska/entreprenör.  

 Fukt och dammfritt 
 

 

BYGG -  PROGRAMUPPGIFTER 

Ytor Material Behandling 

Golv Golv lättstädade och smutsavvisande får inte vara mjukt så att gropar 
finns kvar om tyngre föremål flyttas. Golven ska tåla 
punktdesinfektion med alkoholer, oxiderande och klorpreparat. 
Golvmaterialet bör dras upp på väggen som sockel. Inga upphöjda 
trösklar. Skall tåla tryck från palltruck  

 

Sockel   

Vägg  Målas 

Tak   

Övrigt  

VVS-PROGRAMUPPGIFTER 

Luftväxling Tilluft: Frånluft: 

Temp/Fukt   

Luftfuktighet  

Värme  

Vatten  

Avlopp  

Övrigt  

EL- PROGRAMUPPGIFTER 

Vägguttag  

16A uttag  

Tele-/dataut-
tag (gem. nät) 

 

Antennuttag  

Larm  

Passagekon-
trollsystem 

 

Övrigt  

 

 

 

8 TRYGGHETSBOENDE 
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Kommunikation 

 

”Porttelefon med boenderegister Informationstavla, bokning av tvättstuga m.m.  

LÅS 

Digitalt låssystem som fungerar med tjänstelegitimation för att hemtjänstpersonalen kan få sina 

tjänstelegitimation inlagda för att låsa upp dörren t.ex. någon har hemtjänst i huset och på så vis blir 

tryggheten större.  

 

http://www.rco.se/loesningar/loesningar-foer-flerbostad/ 

 

Nyckelgömmor till lägenheter uppe på varje plan  

 
 

Hiss 

 

Hiss som placeras så att man kan som är anpassad för att kunna ta in en soffa, vårdsäng eller sjukhus 

bår och att svängradie in finns från passage.   

Garage 

Garage i trygghetsboendet är en fråga som lyfts av tänkbara hyresgäster i trygghetsboendet för att 

man ska kunna ta rollatorn ner i källaren, parkera den och sedan åka iväg i sin bil utan att behöva gå 

ut.  

 

Tillgänglighet 

Inga trösklar.  

Fönster vid diskbänk.  

Parkeringsrum för rullator eller uterullstol i entré 

Toalett som är RWC med plats på båda sidor vid toalettstol om behov finns. Inbyggd garderob med 

skjutdörr i badrum.  

Skjutdörrar på garderobe i badrum.  

Alla garderober ska ha skjutdörrar 

 

UTRUSTNING 

Inglasad balkong till varje lägenhet 

Tvättmaskin och torktumlare i badrum  

http://www.rco.se/loesningar/loesningar-foer-flerbostad/
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Digital Teknik 

När det gäller el installationer/ fiber är smarta/intelligenta hus som önskas. Där hyresgästen själv kan 
välja vad man vill ha för lösningar kring el/elapparatur/smarta hus.  Detta innebär istället för bara 1 
rör till el dras alltid ett extra rör bredvid för att möjliggöra installation av nödvändig utrustning.  Varje 
lägenhet skall vara försedd med lösning som gör att all eltillförsel stängs av förutom kyl och frys då 
personen låser sin dörr så slipper man oroa sig för glömda elektriska apparater. 

Målet med den digitala tekniken i ” Mejeriet är att det ska stödja de nya hyresgästerna att behålla eller 

öka känslan av trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Det måste vara fiber framdraget in i 

lägenheten som möjliggör för den enskilde att välja sin digitala kommunikationslösning och sen måste 

det finnas inbyggda förutsättningar för verksamheten att utvecklas digitalt och kunna stödja den 

enskilde, alltså framdraget fiber för framtida behov av digitala verksamhetssystem utifrån trygghet, 

aktivitet, delaktighet och självständighet.  

Utvecklingen inom området digital teknik förflyttar sig framåt hela tiden med nya innovativa 
produkter och lösningar. Därför ska all digital teknik planeras i samråd med Socialchef och IT-enheten 
i nära anknytning till färdigställandet av lokaler. Detta gör att installation av fiber fram till lägenheter, 
inplanerade accesspunkter för fiberdragning måste finnas i husets alla delar.    
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http://www.nkontakt.se/ 

 

http://www.tunstallnordic.com/sv/trygga-loesningar/trygg-hemma 

 

http://www.maricare.com 

 

Brandsäkerhet 

När det gäller el installationer/ fiber är smarta/intelligenta hus som önskas. Där hyresgästen själv kan 
välja vad man vill ha för lösningar kring el/elapparatur/smarta hus.  Detta innebär istället för bara 1 
rör till el dras alltid ett extra rör bredvid för att möjliggöra installation av nödvändig utrustning.  Varje 
lägenhet skall vara försedd med lösning som gör att all eltillförsel stängs av förutom kyl och frys då 
personen låser sin dörr så slipper man oroa sig för glömda elektriska apparater. 

 

Sprinkler 

Timer spis 

Timer strykjärn 

Varje lägenhet skall vara försedd med lösning som gör att all eltillförsel stängs av förutom kyl och frys 
då personen låser sin dörr så slipper man oroa sig för glömda elektriska apparater. 

 

 

 

Garage 

 

Vid samtal med tänkta hyresgäster har önskemål framkommit om garage i huset, så att man kan åka 
med hissen ner och sen ta bilen och parkera sin rollator rullstol där, utan att behöva gå ut.  
 
Inglasad balkong  
 
Ett stort önskemål har varit inglasad balkong till lägenheterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkontakt.se/
http://www.tunstallnordic.com/sv/trygga-loesningar/trygg-hemma
http://www.maricare.com/
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9 GARAGE/PARKERING 
 

Förslag på länkar som har fått ta del av medel från Vinnova för innovativa produkter och lösningar.  

 

Elbils laddare 

http://chargestorm.se/produkter/hemmaladdare-csh50  

 

Se naturvårdsverkets sida. Finns möjlighet att söka bidrag inom vissa områden 

Bidrag att söka för laddarenheter att söka.  

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet 

 

Personalen inom HSL och hemtjänst använder bilar och cyklar i arbete, det blir en bättre arbetsmiljö 

för personalen med garage för att i garaget kan bilar och cyklar vara skyddde under vintertid eller vid 

regn. Personalen slipper te.x sätta sig i en kall bil eller skrapa rutor 

 

Arbetsterapeuter och sjukgymnast transporterar ibland hjälpmedel och om de då kan lasta de inifrån 

källare i huset till bilen blir det också en bättre arbetsmiljö än att bära ut till parkering. Effektivt och 

tidsbesparande.  

 

Personalen på boendet är i behov av parkeringsplatser i närheten av boendet, likaså måste det finnas 

möjlighet för vaktmästare att parkera utanför fastigheten.  

 

 

10 GARAGE ELLER PARKERING HSL ORGANISATION 
 

Om beslut fattas att hela HSL organisationen skall flytta sin nuvarande arbetsplats från Sörgården i 

annat fall behövs 2-3 platser. 

 

I dagsläge (2016-21-21) Har Sjukgymnast/arbetsterapeut i Skillingaryd 2 bilar och Sjuksköterskorna 2 
bilar. Samt parkering för privata bilar ca 6 per dag.  

 

 

GARAGE HSL ORGANISATIONEN Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

4 BILAR Behov av 2 framdragna uttag för montering av ev. laddstationer, mitt emellan 
parkeringsrutor. 

6 BILAR Parkering privata bilar 6 personer  

 

 

 

UTOMHUS HSL ORGANISATIONEN 
MOTORVÄRMARE 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

 4 BILAR Behov av 2 framdragna uttag för montering av motorvärmare, mitt emellan 
parkeringsrutor. Går att byta ut till laddstationer för el och motorvärmare 

 Parkering privata bilar 6 personer  

 

http://chargestorm.se/produkter/hemmaladdare-csh50
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
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11 GARAGE ELLER PARKERINGSPLATSER FÖR HEMTJÄNST 

ORGANISATIONEN 
 

Under förutsättning att all personal flyttar in i lokalen. 

 

 

I dagsläge(2016-12-21) har hemtjänstorganisationen i Skillingaryd 6 cyklar varav 3 elcyklar.  

3 vanliga bilar och 1 elbil  

GARAGE HSL ORGANISATIONEN Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

4 BILAR Behov av 2 framdragna uttag för montering av ev. laddstationer, mitt emellan 
parkeringsrutor. 

6 Cyklar Behov av laddningsstation/uttag för 3 cyklar  

12 BILAR Parkering privata bilar 12 personer  

 

 

UTOMHUS HSL ORGANISATIONEN 
MOTORVÄRMARE 

Antal personer:  
 

Rumshöjd: 

 4 BILAR Behov av 2 framdragna uttag för montering av motorvärmare, varav 1 med både 
laddning och morotvärmare för två bilar. Placeras mitt emellan parkeringsrutor. Går 
att byta ut till laddstationer för laddar och motorvärmare 

6 Cyklar Behov av laddningsstation/uttag för 3 elcyklar Förråd till cyklar 

 Parkering privata bilar 12 personer  
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12 SVAR PÅ UPPDRAGET: 

BESKRIVNING AV VÅRD OCH OMSORGSBOENDE. 
 

Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04 

Beskrivning under punkt 3.1 och hela avsnitt 4 samt kommentarer i avsnitt 13.angående utökade 

driftskostnader för fastighetens drift.  

 BESKRIVNING AV LOKAL FÖR HEMTJÄNST 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04 

De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 6 

 

 BESKRIVNING AV HEMSJUKVÅRD 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04 

De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 5 

 

 BESKRIVNING AV RESTAURANG 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04 

De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 7 är med antal personer som är i behov av matabonnemang, 

Beskrivning av restaurang återremitterades till KS, nytt beslut fattades.  

Information från handelsutskottet har därför inte samlats in från Socialförvaltningen 

 

 BESKRIVNING AV AKTIVITETSLOKAL  
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. De delar som omfattas 

beskrivs i avsnitt 4.3.3 och även 4.2 i helhet som är aktivitetslokal och lokaler för aktivitet och hälsa till 

vård och omsorgsboende som även kan omfatta aktiviteter för personer i ett trygghetsboende.  
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ÖVRIGA FUNKTIONER SOM BÖR INRYMMAS I ETT TRYGGHETSBOENDE SKA 

BESKRIVAS. 
 

Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. 

De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 8.  

VOLYM AV BISTÅNDSBEDÖMD VÅRD OCH OMSORGSBOENDE SAMT 

OMFATTNING AV LOKALBEHOV SKA BESKRIVAS I PRELIMINÄR/ÖNSKVÄRD 

LOKALYTA. 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. 

 De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 4 och sammanfattas här: 

 

Lokal nr Namn Yta Utökat/förändring 

4.2.1 Entrehall 130   

4.1.3 Passage 326   

4.1.4 hiss/säng 10   

4.1.5 hiss/person 5,4   

4.1.6 mötesplats/trapphall 15   

4.1.7 personalingång 10   

4.1.8 trapphus 70 våning vid enhet 

4.2.1 träning/rehab 70   

4.2.2 spa/bad 21   

4.2.3 
bastu/omklädning till 
träning 32   

4.2.4 fotvård 20   

4.2.5 frisör 20   

4.2.6 övernattningslägenhet 35   

4.3.1 konferens 60   

4.3.3 litet konferens, basgrupp 24   

4.3.3 aktivitet/samling 70   

4.4.1 wc 24,09   

4.4.2 RWC 15,9   

4.5.1 kontor 42   

4.5.2 kontor 40   

4.5.3 kontor 59,34   

4.6.1 omklädning 64   

4.6.3 förråd kläder 15   

4.6.2 omklädning genus 16   

4.6.4 tvätt personal 12   

4.6.5 personalmatsal 44   
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4.6.6 vilrum 6,5   

4.7.1 matvagnsrum 12   

4.7.2 akut/städ 15   

4.7.3 tvättstuga 17   

4.7.4 städcentral 12   

4.7.5 miljörum 19   

4.7.6 soprum 25   

4.8.1 syrgasförråd 2   

4.8.2 
förråd 
inkontinenshjälpmed 43 

  
 

4.8.3 enhetsförråd/transportförp 34,5   

4.8.4 aktivering förråd 11,5   

4.8.5 fastighet/säsong/ 38,5   

4.8.6 verkstad 10   

4.8.7 adm. Förråd 14   

4.8.8 
rullstols förråd och 
rengöring 20   

4.8.9 hjälpmedelsförråd 37   

4.8.10 lägenhetsförråd 125,5   

4.9 lägenheter 1125   

4.10.1 kök/matplats enhet 153   

4.10.2 hall 60   

4.10.3 vardagsrum 210   

4.10.5 vinterträdgård 96   

4.10.6 pausrum/möte 51   

4.10.7 sopnedkast 0,75   

4.10.8 spoldesinfektorrum 36   

4.10.9 tvättstuga 36   

4.10.10 närförråd enhet 45   

4.11.1 adm hsl 5   

4.11.2 förråd steril 9   

4.11.3 läkemedel beredning 12   

4.11.4 skrivare 11   

4.11.5 desinfektion 6   

4.11.6 teknik SSK 5   

4.12 Drift 360,5   

summa:    3 914,48   
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VOLYM HEMTJÄNSTORGANISATIONEN LOKALBEHOV BESKRIVS I 

PRELIMINÄR/ÖNSKVÄRD LOKALYTA. 
 

Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. 

 De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 6 och sammanfattas här: 

 

Lokal nr Namn. Yta Övrigt/utökat/förändring 

4.1.3 Passage/korridor 46 m2 utökning 

4.1.7 Personal ingång 10 m2 utökning 

4.3.2 Basgrupprum  I samband med lokal  

4.5.1 Kontor 1 14 m2 (1st) utökning 

4.5.2 Kontor 2 20m2 (2St) utökning 

4.5.3 Kontor 3 79,12 m2(4st) utökning 

4.6.1 omklädningsrum 15,5 m2  Utökning svårt att 

beräkna bort från 

husets m2 

4.10.10 Närförråd 10 m2(1st) utökat 

4.11.1 Administrativt förråd 5 m2 (1 st) utökat 

4.11.4 Administrativ plats 1 m2 utökat 

4.11.6 teknikrum 10 m2  

11 parkering  Utökat antal 

Se nedan Pausrum/mingel 12 m2 Utökat i korridor 

    

Summa   212,62 m2  
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VOLYM AV HEMSJUKVÅRDEN SKILLINGARYD OMFATTNING AV LOKALBEHOV 

SKA BESKRIVS I PRELIMINÄR/ÖNSKVÄRD LOKALYTA. 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. 

 De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 5 och i avsnitt 4:11 avsnitt som sammanfattas här är den 

utökning som måste ske tillsammans med avsnitt 4:11: 

 

Lokal nr: Namn:  Yta: Övrigt/utöka/förändring 

4.1.3 Passage/korridor 46 utöka 

4.1.7 Personal ingång 10 m2 utöka 

4.3.2 Basgrupprum  I anslutning till lokal 

4.5.1 Kontor nr1 14 m2 antal 

4.5.2 Kontor nr2 30 m2 (3 st) antal 

4.5.3 Kontor nr3 72,12 m2 (4 st) antal 

4.6.1 omklädningsrum 15,5 m2 storlek 

4.11.1 Administrativt 

förråd/närförråd 

5 m2 större 

4.11.2 Förråd högre rengöring 6 m2 större 

4.11.3 läkemedel 6 m2 större 

4.11.5 Desinfektionsrum 6 m2 (1st)  Antal i huset 

4.11.6 Teknikrum  5 m2 (1st) antal 

Se nedan Pausrum/mingelrum 12 m2 antal 

10 garage  Utökat antal 

    

Summa utökad yta.   221,62 m2 större 

SOCIALNÄMNDEN BÖR ÄVEN BESKRIVA HUR FUNKTION SOM ATT 

STÖDJA/FRÄMJA/INFORMERA OM HUR DET ÖVRIGA TRYGGHETSBOENDET SKA 

BLI OPTIMALT. 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. 

 De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 8.  

SOCIALNÄMNDEN AVKRÄVS DOCK EJ BESKRIVA DET ÖVRIGA BOENDET SOM 

FÖRVISSO KAN VARA BOENDE MED BISTÅNDSBESLUT VIA T.EX. HEMTJÄNST. 
Redovisas i punkt: Projektredovisning  

Vård och Omsorgsboende ”Mejeriet” Kvarteret Gästgivaren. 2017-01-04. 

 De delar som omfattas beskrivs i avsnitt 8.  
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SOCIALNÄMNDEN HAR INHÄMTAT OCH GETT FÖLJANDE KATEGORIER 

MÖJLIGHET ATT LÄMNA SYNPUNKTER SOM TAGITS MED I LÖPANDE TEXT 

FÖRUTOM ÖNSKEMÅL OM GRILLPLATS, LUSTHUS OCH UTEGYM.  
 

Kommunala pensionärsrådet vid besök på Åsikten 

PRO information 

FUB styrelsemöte information 

FUB samverkan 

SPF information 

Trygghetsrådet/tillgänglighetsrådet 

Pensionärsgrupp Jupiter 

Personal Sörgården och Furugården 

Kommunal Annkristin Hallinder och Cinna Magnusson 

Aktivitetssamordnare 

Sjuksköterskor och arbetsterapeut Sörgården 

Sjuksköterska och arbetsterapeut Furugården 

Besök hemtjänstlokal och gruppboende i både Skillingaryd och Vaggeryd 

Områdeschef Mona-Lill Sjöland och Emma Swarup samt Linda Moren 

Vårdutvecklare Sörgården 
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13 REFERENSER 
<Redovisa vilka dokument som projektplanen refererar till. Referenser bör finnas till dokument 
som utgör underlag för projektets förberedelser, som t.ex. ”Business case” och ”Projektdirektiv”. 
Referenser kan även finnas till dokument som beskriver projektets arbetssätt, som t.ex. 
Produktionsmodell.> 

Dokument och personer som refereras till i projektplanen: 

Forskningsrapport Rum för hälsa- en utvärdering av miljöintervention på Tallbackens vård och 

omsorgsboende. 

Projektredovisning – Äldres boendemiljö i Vaggeryds kommun 

2015-8 Hemtjänst, vård och omsorgsboende eller mitt emellan, myndigheten för delatighet 

Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg- en studie av betalningsvilja 

Utredning Framtida behov av boendeplatser inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun 

105221_BOV,slutversion 2016-09-08 Byggegenskap och vårdhygien; svenska föreningen för 

vårdhygien 

2015-5-10 Sofs Basala hygienrutiner 

Rapport dagsljus och färger 

AFS 2009:2 arbetsplatsens utformning 

Regionens hygiensjuksköterska 

Träning för äldre rapport 2 

Teknikansvarig på Hällebergs äldreboende Västerås 

Områdeschef Bruksgatan Jönköping 

Åsikten i Ljungby 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 23 24 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Kravspecifikation för upphandling av matlådor 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningen kompletterar förfrågningsunderlaget efter arbetsutskottets 

direktiv samt föreslår socialnämnden att godkänna detsamma. 

Sammanfattning av ärendet 
Monika Johansson, dietist redogör för förvaltningens framtagande av 

förfrågningsunderlag inför upphandling av matlåder inom vård och omsorg. 

Underlaget presenteras muntligen för ledamöterna och arbetsutskottet 

diskuterar ärendet och lämnar direktiv till vissa kompletteringar av 

underlaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Delgivningar 
2017-02-02 

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde 
2017-02-02  §  

  Protokoll 

1. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 135 Motion – ensamkommande barns ålder

2. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 141 socialnämndens återrapportering av uppdrag

från kommunfullmäktige – Beskriva det bedömda framtida vårdbehovet inom

kommunens södra kommundelar.

3. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 134 Motion – utveckling av trygghetsboende och

särskilt boende.

Dom 

4. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2016-11-29, mål nr 2588-16, 3265-16

Överklagat beslut om försörjningsstöd.

5. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2016-12-22, mål nr 5043-16, bifaller överklagat

beslut om vård på behandlingshem.

6. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2016-12-30, mål nr 4047-16 överklagat beslut

om bistånd till socialt kontrakt.

7. Förvaltningsrätten, Jönköping 2016-12-30, mål nr 5870-15 överklagat beslut om

personlig assistans.

8. Förvaltningsrätten, Jönköping 2017-01-03, mål nr 3469-16 upphäver nämndens

beslut och visar målet åter till nämnden för ny beräkning av ekonomsikt bistånd.
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