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§ 27
Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030 (SN 
2020.028)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskottet föreslår att:
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens 
övergripande lokalresursplan 2021-2030.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ska i likhet med resterande förvaltningar i kommunen årligen ta fram ett 
behovsunderlag till kommunens övergripande lokalresursplan där förvaltningen redogör för 
sina lokalresursbehov de kommande 10 åren. Det framtagna behovsunderlaget till 
lokalresursplanen 2021-2030 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2020-
2029 som antogs av socialnämnden 2019-12-10 med vissa tillägg. Samtliga förvaltningars 
behovsunderlag som inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara 
förankrade i förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna 
behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030 är förvaltningens och nämndens förslag till 
lokalresursplan 2021-2030, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas tillsammans med 
kommunplanen av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar att följande tillägg görs:
- Det ska planeras för att det finns gemenskaps/träfflokaler för daglediga äldre i flera 
stadsdelar i kommunen.
- Lokaler ska planeras för mellanboenden för äldre i första hand i de centrala delarna i 
Vallentuna. I mellanboendena krävs inte personal dygnet runt, hemsjukvård kan 
erbjudas,och  kan erbjudas dem som har behov av viss service, hjälp och gemenskap.
 
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att Ing-Marie Elfströms (S) tilläggsyrkande avslås.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att han först ställer proposition på sitt 
bifallsyrkande till förvaltningens förslag och att han sedan var för sig ställer att-satserna i Ing-
Marie Elfströms (S) tilläggsyrkande mot avslag. Socialnämndens arbetsutskott godkänner 
beslutsgången.
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Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt yrkande om att bifalla 
förvaltningens förslag och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den första att-satsen i Ing-Marie Elfströms (S) 
tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott avslår den 
första att-satsen i tilläggsyrkandet.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den andra att-satsen i Ing-Marie Elfströms (S) 
tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott avslår den 
andra att-satsen i tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030_2020-02-21
 Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-21

DNR SN 2020.028 
JOHAN HILDINGSSON SID 1/1
 
  
JOHAN.HILDINGSSON@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningens behovsunderlag 
till lokalresursplan 2021-2030

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens 
övergripande lokalresursplan 2021-2030.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen ska i likhet med resterande förvaltningar i kommunen årligen ta 
fram ett behovsunderlag till kommunensövergripande lokalresursplan där 
förvaltningen redogör för sina lokalresursbehov de kommande 10 åren. Det 
framtagna behovsunderlaget till lokalresursplanen 2021-2030 baseras på 
socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2020-2029 som antogs av 
socialnämnden 2019-12-10 med vissa tillägg. Samtliga förvaltningars behovsunderlag 
som inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara förankrade i 
förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna 
behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030 är förvaltningens och nämndens 
förslag till lokalresursplan 2021-2030, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas 
tillsammans med kommunplanen av kommunfullmäktige.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse: Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 

2021-2030
2. Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2021-2030

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________
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1.  Om dokumentet 

 

1.1. Om socialförvaltningens behovsunderlag  

Socialförvaltningen ska i likhet med resterande förvaltningar i kommunen årligen 

ta fram ett behovsunderlag till kommunens övergripande lokalresursplan där 

förvaltningen redogör för sina lokalresursbehov de kommande tio åren. Det 

framtagna behovsunderlaget till 2020 års lokalresursplan som behandlar perioden 

2021-2030 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos för perioden 

2020-2029 och som antogs av socialnämnden den 10 december 2019 med tre 

tillägg från förvaltningens sida sett till lokalinvesteringar; upprustning av 

Väsbygårdens äldreboendes utemiljö, gemensamhetslokal till Alléns stödboende 

och inköp av fastighet med flertalet rum som kan nyttjas som ett tillfälligt boende i 

intern regi i form av ett jourboende. För närvarande hyrs ett det senare in i Brottby 

men då fastighetsägaren vill sälja berörd fastighet så har behov uppstått. 

Resterande tillägg och som berör en rastlokal för hemtjänsten i Kårsta, 

gemensamhetslokal till Gullvivans serviceboende och lokaler för sysselsättning och 

daglig verksamhet för LSS/SoL förväntas kunna tillgodoses genom inhyrning.      

 

1.2. Om lokalresursplanen 

Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger på kommunens 

tjänstemannaledningsgrupp. Till sitt förfogande har den en arbetsgrupp där 

samtliga förvaltningar är representerade, lokalresursplaneringsgruppen. Den 

huvudsakliga arbetsuppgiften för lokalresursplaneringsgruppen är att på uppdrag 

av kommunens ledningsgrupp årligen utarbeta en lokalresursplan.  

Lokalresursplanen beskriver kommunens framtida behov av lokaler och 

anläggningar för kommunal service och fastställs av kommunfullmäktige 

tillsammans med kommunplanen varje år.   
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1.3. Årlig process 

 

 

 

 

 

 

 

aug-okt

•Behov identifieras: Socialförvaltningens behov för kommande 10-årsperiod 
indentifieras i en lokalförsörjningsprognos sammanställd av förvaltningen.

nov-dec

•Behov prioriteras: Socialnämnden tar ställning till de presenterade behoven 
i lokalförsörjningsprognosen och förvaltningens rekommendationer om hur 
dessa bör tillgodoses.

jan-mar

•Förslag till lokalresursplan utarbetas: Lokalförsörjningsprognosen 
används som underlag när socialförvaltningens tillsammans med övriga 
förvaltningars behov sammanställs i ett förslag till lokalresursplan för 
kommande 10-årsperiod. 

mars

•Socialförvaltningens förslag fastställs: Socialnämnden tar ställning till 
förvaltningens utarbetade förslag inom ramen för lokalresurplanen. 

apr-maj

•Förslag behandlas i budgetprocessen: Förslaget till lokalresursplanen 
behandlas i kommunens budgetprocess som påbörjas i samband med 
kommunplanedagen. Förslaget justeras utifrån resultatet av budgetprocessen. 

juni

•Lokalresursplanen fastställs: Den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas 
tillsammans med kommunplanen.
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2.  Socialförvaltningens behovsunderlag            

(period 2021-2030) 

 

VÄSTRA VALLENTUNA 

Äldreomsorg 

Socialförvaltningen ser ett behov av minst två 

särskilda boenden för äldre i kommunen under 

planperioden. Kapacitetsökningen avseende 

berörd boendeform beräknas tillkomma genom 

att privata aktörer etablerar sig i nordöstra och 

sydöstra Vallentuna år 2021 och 2023-2024. 

Vidare planeras en upprustning av 

Väsbygårdens äldreboendes utemiljö under 

2020.  

Bostäder LSS, SoL 

Markanvisning av fastigheten Nyby 1:21 för etablering av en gruppbostad är 

genomförd och beräknas vara inflyttningsklart under 2020 och kommer ägas och 

drivas av privat aktör. På fastigheten Nyby 1:22 planeras det för en 

hyresvärdsupphandling med markförsäljning som kommer innefatta ett 

serviceboende som planeras drivas i kommunal regi. En privat aktör planerar för 

gruppbostad LSS 9§9 i Västlunda som beräknas vara klart 2020. En annan privat 

aktör bygger flerbostadshus med lägenheter på Gärdesvägen där kommunen 

planerar för anskaffandet av 8-12 st av dessa med ändamålet att nyttja dem som 

servicebostäder och som uppskattas vara inflyttningsklara i slutet av 2022, 

diskussioner förs för närvarande med byggaktör.  

Socialförvaltningen ser också ett behov av ca 10-15 st lägenheter (SoL) i området 

under perioden 2021-2030 samt en fastighet med flertalet rum som kan nyttjas 

som ett tillfälligt boende i intern regi i form av ett jourboende. Det senare 

tillsammans med 3-4 lägenheter (SoL) behöver anskaffas under kommande 3-

årsperiod. Alternativ lokalisering för lägenheterna (SoL) och fastigheten för 

jourboende är i sydvästra, sydöstra eller nordöstra Vallentuna samt Karby/Brottby 

med omnejd.  

Lokaler LSS, SoL 

Behov finns av en gemensamhetslokal till Alléns psykiatriboende samt en 

gemensamhetslokal till Gullvivans serviceboende. Socialförvaltningen ser för 

närvarande över hur dessa behov kan tillgodoses till en rimlig kostnad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

NORDÖSTRA VALLENTUNA 

Äldreomsorg 

Två särskilda boenden för äldre (SÄBO) 

planeras i området varav det ena kommer 

vara lokaliserat till Åby ängar och beräknas 

vara klart 2021 medan det andra planeras för i 

Ormsta-Stensta och beräknas vara klart 2023. 

De båda boendena kommer ägas och drivas av 

privat aktör. 

 

Bostäder LSS, SoL 

Kommunen planerar för en gruppbostad LSS 9 § 9 i området som beräknas stå klar 

2023. Se även behov beskrivet i Västra Vallentuna beträffande lägenheter (SoL) 

och jourboende. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

 

 

LINDHOLMEN MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området.  

 

Bostäder LSS, SoL 

En privat aktör planerar för en gruppbostad 

LSS 9§9 som beräknas vara klart 2020. Utöver 

det finns inga planerade investeringar eller 

etableringar i området. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

 

 

KÅRSTA MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Ett behov finns för en mindre rastlokal för 

hemtjänsten, bör i första hand tillgodoses 

inom befintligt lokalbestånd.  

 

Bostäder LSS, SoL 

Privata aktörer planerar för två gruppbostäder 

LSS 9§9 som beräknas vara klara 2021.  

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 
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KARBY/BROTTBY MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området. 

 

Bostäder LSS, SoL 

Privat aktör planerar för en gruppbostad LSS 9 

§ 9 i Angarn-Örsta som beräknas vara klar 

2021. Se även behov beskrivet i Västra 

Vallentuna beträffande lägenheter (SoL) och 

jourboende. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

 

SYDVÄSTRA VALLENTUNA MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området. 

 

Bostäder LSS, SoL 

Se behov beskrivet i Västra Vallentuna 

beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området. 

 

 

SYDÖSTRA VALLENTUNA MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Ett särskilt boende för äldre (SÄBO) planeras i 

området och beräknas stå klart 2023-24, det 

kommer att ägas och drivas av privat aktör. 

 

Bostäder LSS, SoL 

Kommunen planerar för en gruppbostad i 

området som beräknas stå klar 2025.Se även 

behov beskrivet i Västra Vallentuna 

beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Lokaler för daglig verksamhet enligt LSS, sysselsättning enligt SoL och träfflokal 

för personer med psykiska funktionsvariationer bör framöver etableras, i första 

hand genom inhyrning av lokaler inom kommunens befintliga bestånd. 
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LOKALBEHOV - KOMMUNAL INVESTERING 

Nedanstående kapacitetsökning planeras tillkomma genom kommunal 

investering. 

2020-2021 Upprustning av Väsbygårdens äldreboendes utemiljö 

2020-2021 Fastighet för jourboende/tillfälligt boende 

2020-2021 Gemensamhetslokal för Alléns psykiatriboende 

2023 Ny gruppbostad i Ormsta-Stensta 

2025 Ny gruppbostad i Kristineberg 

 

LOKALBEHOV – KOMMUNAL ANSKAFFNING 

Nedanstående kapacitetsökning planeras tillkomma genom kommunal 

anskaffning. 

2021 12 st servicelägenheter Nyby 1:22 

2021-2030 10-15 st lägenheter SoL  

2022 8-12 st servicelägenheter Gärdesvägen 

 

LOKALBEHOV - PRIVAT ETABLERING 

Nedanstående kapacitetsökning planeras tillkomma genom etablering av privat 

aktör.  

2020 Gruppbostad Nyby 1:21 

2020 Gruppbostad Lindholmen 

2020 Gruppbostad Västlunda 2:9 

2021 Gruppbostad Angarn-Örsta 3:16 

2021 Gruppbostad Kårsta-Rickeby 2:60 

2021 Gruppbostad Kårsta-Rickeby 2:136 

2021 Särskilt boende för äldre på Åby ängar 

2023 Särskilt boende för äldre i Ormsta  

2023-2024 Särskilt boende för äldre i Kristineberg  

 


