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1.  Om lokalförsörjningsprognosen 

 

1.1. Syfte 

Syftet med socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos är; 

 att identifiera och beskriva förvaltningens behov kopplat till den framtida 

lokalförsörjningen.  

 

 att utöver identifiera och beskriva behov också redogöra för de privata 

aktörer som planerar att etablera vård- och omsorgsenheter i kommunen och 

kan bidra till att delar av kommunens behov tillgodoses.  

 

 att vara ett underlag till lokalresursplanen inom ramen för kommunens 

övergripande lokalförsörjningsprocess.  

 

 att säkerställa nämndens möjlighet att prioritera och fatta inriktningsbeslut 

kopplat till förvaltningens rekommendationer för hur 

lokalförsörjningsbehoven bör tillgodoses.   
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1.2. 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 socialförvaltningen tillsammans med övriga 
förvaltningar sammanställer 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.  Äldreomsorg 

2.1.  Nuvarande lägesbild 

 

Särskilt boende för äldre (SÄBO): 

Fördelning av platser i särskilda boenden för äldre som Vallentuna kommun nyttjar. 

 

Ovanstående tabell redogör för hur platskapaciteten ser ut och nyttjas bland de 

särskilda boenden för äldre som Vallentuna kommun driver i egen regi samt 

upphandlat externt via ramavtal (Stångberga Omsorg och Attendo Vårdbo) med 

undantag för de platser som direktupphandlats och där endast nyttjandegraden 

redovisas. Den totala kapaciteten för de fem särskilda boenden för äldre som 

kommunen själv driver eller har upphandlade ramavtal med är 208 boendeplatser 

varav Vallentuna kommun för närvarande disponerar över 194 av dem. 

Vallentuna kommuns nuvarande behov av platser beträffande särskilda boenden för 

äldre utgörs av de 189 boendeplatser kommunen nyttjar i egen och i 

ramavtalsupphandlade aktörers regi samt de för närvarande 10 platser kommunen 

har direktupphandlat i extern regi utanför kommun, till det tillkommer en 

Särskilda boenden 

för äldre (SÄBO) 

som Vallentuna 

kommun nyttjar 

Demens 

kapacitet 

Somatik 

kapacitet 

Total 

Kapacitet 

Platser som 

Vallentuna 

kommun 

disponerar 

över 

Platser som 

Vallentuna 

kommun nyttjar  

Platser som 

Vallentuna 

kommun hyr ut 

till andra 

kommuner 

Väsbygårdens 

omsorgsboende 

18 39 57 57 57 0 

Korallens 

omsorgsboende 

32 23 55 55 53 0 

Augustendal 24 16 40 40 37 0 

Stångberga Omsorg 0 23 23 14 14 0 

Attendo Vårdbo 25 8 33 28 28 0 

Extern regi, 

direktupphandling  

- - - 10 10 0 

Totalt: 99 109 208 204 199 0 
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uppskattning om en genomsnittlig kö om 5 personer. Totalt kan Vallentuna kommuns 

behov sammanställas till 204 SÄBO-platser1. 

 

Korttids- och växelvårdsboende: 

Fördelning av platser i korttids- och växelvårdsboenden lokaliserade i Vallentuna 

kommun. 

Korttids -och 

växelvårdsboende 

lokaliserade i 

Vallentuna 

kommun 

Korttids 

kapacitet 

Växelvård 

kapacitet 

Total 

kapacitet 

Platser som 

Vallentuna 

kommun 

disponerar 

över 

Platser som 

Vallentuna 

kommun 

nyttjar 

Platser som 

Vallentuna 

kommun hyr 

till andra 

kommuner 

Korttidsboendet 

Magnolian 

(Väsbygården) 

10 0 10 10 4 0 

Väsbygårdens 

äldreboende 

0 1        

(demens) 

1   

(demens) 

1   

(demens) 

1         

(demens) 

0 

Korallens 

äldreboende 

0 4       

(somatik) 

4           

(somatik) 

4           

(somatik) 

3                 

(somatik) 

0 

Totalt: 10 5 15 15 8 0 

 

Ovanstående tabell redogör för hur platskapaciteten ser ut och nyttjas bland de 

korttids- och växelvårdsboenden som är lokaliserade i Vallentuna kommun. Den 

totala kapaciteten för samtliga tre boenden är 10 korttidsplatser och 5 

växelvårdsplatser varav Vallentuna kommun 2020-10-01 nyttjade 4 korttids- 

respektive 4 växelvårdsplatser varav en nyttjades som korttidsplats.  

Vallentuna kommuns behov av korttidsplatser utgjordes 2020-10-01 således av de 4 

platser kommunen nyttjade på korttidsboendet Magnolian samt den av 

växelvårdsplatserna på Korallen som nyttjades som korttidsplats. 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Siffrorna är daterade till 2020-10-01 
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2.2. Behovsprognos 

 

Särskilda boenden för äldre perioden 2021-2030 

Nedanstående diagram redogör för hur Vallentuna kommuns behov av respektive 

tillgång på SÄBO-platser inom kommunens geografiska gränser förväntas se ut under 

perioden 2021-2030. En förklaring till diagrammet kommer följa nedan. 

 

*På grund av rådande pandemi så är det rimligt att anta att det uppskattade behovet 

delvis skjuts framåt och att en del av det uppskattade behovet 2021.01 istället skjuts 

till 2022.01.   

Begreppsförklaring till ovanstående diagram: 

För att mäta behovet av SÄBO-platser har följande definition applicerats; 

 Totalt behov inkl. kö:  

Det totala uppskattade behovet där samtliga i kön placeras på SÄBO. 

För att mäta tillgången på SÄBO-platser har följande definition applicerats;  

 Förväntade tillgängliga platser med avräkning för ledtider: 

Beräkningen utgår från de 194 st SÄBO-platser Vallentuna kommun idag 

disponerar över och som inte är direktupphandlade i extern regi (10 st för 
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närvarande) samt de SÄBO-platser som förväntas tillkomma i form av att nya 

särskilda boenden för äldre etableras på Åby ängar (60 st), i Kristineberg (60 

st) och i Ormsta-stensta (60 st). Vidare utgår beräkningsmodellen med ett 

bortfall av platser om 6% p.g.a. ledtider för in- respektive utflytt.  

 

Korttids- och växelvårdsplatser för äldre perioden 2021-2030 

Socialförvaltningen gör bedömningen att under de närmaste åren inte finns något 

behov av korttids- eller växelvårdsplatser som inte kan tillgodoses genom befintligt 

bestånd eller vid perioder med hög efterfrågan köpas i extern regi.    

 

Trygghetsboende för äldre perioden 2021-2030 

Socialförvaltningen ställer sig positiva till att ett trygghetsboende etableras i 

Vallentuna kommun och upplever att det finns en efterfrågan bland kommunens 

invånare för denna typ av boendeform. Förvaltningen har under 2020 undersökt den 

nytillkomna verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende och gör 

bedömningen att den nya biståndsformen är förenad med alltför många 

osäkerhetsfaktorer för närvarande och rekommenderar således att möjligheterna för 

ett ordinärt trygghetsboende istället ses över i kommunen. 
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Privata aktörer som planerar att etablera sig i kommunen 

Nedanstående tabell och karta redogör för de privata intressenter som planerar att 

etablera sig i Vallentuna kommun under perioden 2021-2030 samt var i kommunen 

de planerar att lokalisera sin verksamhet i relation till de redan befintliga boendena. 

Lokalisering Status Prel. klart Byggaktör: Verksamhetsaktör: Antal platser: Kommentar: 

Åby ängar Bygget påbörjat 2021 Åke Sundvall Privat 60 Beräknas vara 

klart april 

2021 

Kristineberg Markanvisning klar 2023 Vectura Privat 60  

Ormsta 1:255 Finns med i pågående 

detaljplan 

2024 Odalen fastigheter Privat 60  
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2.3. Sammanfattning & rekommendationer 

Sammanfattningsvis går det att konstatera utifrån ovanstående redogörelse att det för 

närvarande finns ett underskott av platser på särskilda boenden för äldre inom 

Vallentuna kommun med att det redan under nästkommande år förväntas en ökning 

av boendeplatser i form av att privata aktörer etablerar sig i kommunen och öppnar 

upp särskilda boenden för äldre i privat regi.  

För att säkerställa att behovet av boendeplatser tillgodoses på sikt föreslår 

förvaltningen att man arbetar aktivt för att de planerade boendena i privat regi 

(redovisat för i tidigare tabell) realiseras och att ett framtida samarbete med de 

kommande vårdaktörerna till de berörda boendena etableras. De privata 

byggaktörernas nutida tidsplanering sett till uppförandet av de planerade boendena 

innebär ett betydande överskott av platser inom särskilt boende för äldre i Vallentuna 

kommun sett till förvaltningens prognostiserade behov. Utifrån detta bör man i dialog 

med byggaktörerna arbeta för att uppförandet av de planerande boendena sprids mer 

under kommande 10-årsperiod.  

På kort sikt förordar förvaltningen att man fortsatt arbetar aktivt med boendekedjan 

för att korta ned ledtider beträffande vakansperioder.     
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3.  LSS 

3.1. Nuvarande lägesbild 

Gruppbostad (LSS 9:9): 

Fördelning av platser i gruppbostäder LSS 9:9 som Vallentuna kommun nyttjade 

2020-10-01. 

 

 

 

Ovanstående tabell redogör för hur platskapaciteten ser ut i de gruppboenden som 

Vallentuna kommun driver i egen regi samt antalet placerade i extern regi. Den totala 

kapaciteten för samtliga tre boenden kommunen har i egen regi är för närvarande 20 

gruppboendeplatser varav 18 nyttjades 2020-10-01.  

Vallentuna kommuns behov av platser i gruppbostad utgörs av de 18 boendeplatser 

kommunen nyttjar i egen regi samt de 30 boendeplatser som kommunen nyttjar i 

extern regi. Det nuvarande behovet beskrivet här ovan innefattar inte de personer 

som står i kö till gruppbostäder. Anledningen till detta är att dessa inkluderas i 

individprognosen där det totala behovet beskriver samtliga personer som berört år 

bedöms vara i behov av insatsen gruppbostad, oavsett ifall insatsen redan har 

beviljats eller inte.   

 

 

 

 

Gruppbostäder LSS 

9:9 lokaliserade i 

Vallentuna kommun 

Total 

Kapacitet 

Platser som 

Vallentuna kommun 

disponerar över 

Platser som 

Vallentuna 

kommun nyttjar  

Platser som Vallentuna 

kommun inte nyttjar 

Västanberga 

gruppbostad 

7 7 7 0 

Uthamra       

gruppbostad 

6 6 5 1 

Hammarbackens 

gruppbostad 

7 7 6 1 

Extern regi i 

Vallentuna kommun 

- 7 7 - 

Extern regi i annan 

kommun 

- 23 23 - 

Totalt: 20 50 48 2 
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Servicebostad (LSS 9:9): 

Fördelning av platser i servicebostäder LSS 9:9 som Vallentuna kommun nyttjade 

2020-10-01. 

 

 

Ovanstående tabell redogör för hur platskapaciteten ser ut i de serviceboenden som 

Vallentuna kommun driver i egen regi samt antalet placerade i extern regi. Den totala 

kapaciteten för samtliga tre boenden kommunen har i egen regi är för närvarande 44 

serviceboendeplatser varav 39 nyttjades 2020-10-01. Av de fem platser som 

Vallentuna kommun inte nyttjar för tillfället renoveras fyra platser samt en plats är 

reserverad för framtida inflytt.  

Vallentuna kommuns behov av platser i servicebostad utgörs av de 39 boendeplatser 

kommunen nyttjar i egen regi samt de 22 boendeplatser som kommunen nyttjar i 

extern regi. Det nuvarande behovet beskrivet här ovan innefattar inte de personer 

som står i kö till gruppbostäder. Anledningen till detta är att dessa inkluderas i 

individprognosen där det totala behovet beskriver samtliga personer som berört år 

bedöms vara i behov av insatsen gruppbostad, oavsett ifall insatsen redan har 

beviljats eller inte.   

 

 

 

 

 

Servicebostäder LSS 9:9 

lokaliserade i Vallentuna 

kommun 

Total 

Kapacitet 

Platser som Vallentuna 

kommun disponerar 

över 

Platser som 

Vallentuna 

kommun nyttjar  

Platser som Vallentuna 

kommun inte nyttjar 

Sörgårdens 

servicebostäder 

18 18 17 1 

Gullvivans 

servicebostäder 

14 14 11 3 

Åby ängars 

servicebostäder 

12 12 11 1 

Extern regi i 

Vallentuna kommun 

- 19 19 - 

Extern regi i annan 

kommun 

- 3 3 - 

Totalt: 44 66 61 5 
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3.2. Behovsprognos  

Gruppbostäder perioden 2021-2030 

Nedanstående diagram redogör för hur Vallentuna kommuns behov av 

gruppbostadsplatser förväntas se ut i relation till de gruppbostadsplatser kommunen 

för närvarande disponerar över (internt och externt) samt de gruppbostadsplatser 

som förväntas tillkomma (internt och externt) i kommun under perioden 2021-2030. 

 
 

 Behov: Behovet har tagits fram genom att förvaltningen har utgått från de 

48 individer som idag bor i en gruppbostad, antingen inom kommunens egen 

regi (18st) eller placerade på boenden i extern regi (30st). En kartläggning har 

därefter genomförts av samtliga individer som är aktuella inom LSS exkl. de 

som har en verkställd boendeinsats LSS 9:9. Därefter har respektive individs 

handläggare gjort en bedömning sett till individens framtida behov av 

boendeform och uppskattad tidsram för när behovet bedöms bli aktuellt. På 

detta sätt har samtliga individer som står i kö räknats in i behovet samt de 

personer som ännu inte beviljats insatsen men beräknas göra det för aktuellt 

år. Slutligen har en uppskattning applicerats om att 0,61 individer med 

insatsen gruppbostad avlider per år som baseras på föregående års statistik.  

    

 Förväntade tillgång av platser: Den förväntade tillgången av platser har 

tagits fram genom att utgå från de 48 individer som idag bor i en gruppbostad 

och därmed har en tillgänglig plats. Därefter har de vakanta platserna i intern 

regi (2st) samt de vakanta platserna i de tre gruppbostäder som har etablerats 

i extern regi inom kommunen 2020 adderats; Nyby 1:21 (6st), Västlunda 2:9 

(6st) och Lindholmen (3st). Detta innebär att 30 individer vars gruppbostad 

är i extern regi räknas in under förväntade tillgång av platser. Därefter har de 

65
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gruppbostadsplatser som beräknas tillkomma genom att privata aktörer 

etablerar sig i Vallentuna kommun och kommunens egna planerade 

gruppbostäder lagts till (se tabell nedan för en redogörelse). Antalet 

förväntade tillgängliga platser som visas i diagrammet förutsätter att samtliga 

etableringar blir av i kommunen annars kommer denna siffra att minska.  

 

Servicebostäder perioden 2021-2030 

Nedanstående diagram redogör för hur Vallentuna kommuns behov av 

servicebostadsplatser förväntas se ut i relation till de servicebostadsplatser 

kommunen för närvarande disponerar över (internt och externt) samt de 

servicebostadsplatser som förväntas tillkomma (internt och externt) i kommunen 

under perioden 2021-2030. 

 

 
 

 Behov: Behovet har tagits fram genom att förvaltningen har utgått från de 61 

individer som idag bor i en servicebostad, antingen inom kommunens egen 

regi (39st) eller placerade på boenden i extern regi (22st). En kartläggning 

har därefter genomförts av samtliga individer som är aktuella inom LSS exkl. 

de som har en verkställd boendeinsats LSS 9:9. Därefter har respektive 

individs handläggare gjort en bedömning sett till individens framtida behov 

av boendeform och uppskattad tidsram för när behovet bedöms bli aktuellt. 

På detta sätt har samtliga individer som står i kö räknats in i behovet samt de 

personer som ännu inte beviljats insatsen men beräknas göra det för aktuellt 

år. Slutligen har en uppskattning applicerats om att 0,99 individer med 
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insatsen servicebostad avlider per år som baseras på föregående års 

erfarenhet.  

    

 Förväntade tillgång av platser: Den förväntade tillgången av platser har 

tagits fram genom att utgå från de 61 individer som idag bor i en 

servicebostad och därmed har en tillgänglig plats samt de 5 vakanta platserna 

i kommunens egen regi. Detta innebär att 22 individer vars servicebostad är i 

extern räknas in under förväntade tillgång av platser. Därefter har de 

servicebostadsplatser som beräknas tillkomma genom att privata aktörer 

etablerar sig i Vallentuna kommun och kommunens egna planerade 

servicebostäder lagts till (se tabell nedan för en redogörelse). Antalet 

förväntade tillgängliga platser som visas i diagrammet förutsätter att samtliga 

etableringar blir av i kommunen annars kommer denna siffra att minska.  

 

Särskild anpassade bostäder under perioden 2021 - 2030 

Nedanstående diagram redogör för hur Vallentuna kommuns behov av särskilt 

anpassade bostäder förväntas se ut i relation till de särskilt anpassade bostäder 

kommunen för närvarande disponerar över (internt och externt) samt de särskilt 

anpassade bostäder som förväntas tillkomma (internt och externt) i kommun under 

perioden 2021-2030. 

 

 

 Behov: Behovet har tagits fram genom en kartläggning genomförts av 
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boendeinsats LSS 9:9. Därefter har respektive individs handläggare gjort en 

bedömning sett till individens framtida behov av boendeform och uppskattad 

tidsram för när behovet bedöms bli aktuellt. På detta sätt har samtliga 

individer som står i kö räknats in i behovet samt de personer som ännu inte 

beviljats insatsen men beräknas göra det för aktuellt år. Antalet individer som 

förväntas vara i behov av denna insats är relativt få och därför har ingen 

uppskattning gjorts beträffande antalet individer som eventuellt kan komma 

att avlida under perioden.   

    

 Förväntade tillgång av platser: Inga platser förväntas tillkomma genom 

att privata aktörer etablerar sig i Vallentuna kommun därav förklaringen till 

att tillgången inte ökar de kommande 10 åren.  

Med anledning av att såväl servicebostäder som särskilt anpassade bostäder i regel 

utgörs av fristående lägenheter möjliggör det att en servicebostad kan omvandlas till 

en särskilt anpassad bostad och vice versa i de flesta fallen, förutsatt att vissa kriterier 

uppfylls. Utav den anledningen är det relevant att betrakta behov och tillgång för de 

bägge boendeformerna gemensamt sett utifrån ett lägenhetsförsörjningsperspektiv. 

Nedanstående diagram visar en sådan gemensam sammanställning. 
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Privata aktörer som planerar att etablera sig i kommunen 

Nedanstående tabell redogör för de privata intressenter som planerar att etablera sig i 

Vallentuna kommun samt de LSS-boende som planeras i kommunal regi under 

perioden 2021-2030. 

Lokalisering Status Prel. klart Byggaktör Verksamhetsaktör Antal platser Typ av boende: Kommentar 

Angarn-Örsta 

3:16 

Bygglovsansökan 

inlämnad 

2021 Emrahus Privat 6 Gruppbostad  

Kårsta-

Rickeby 2:60 

Förhandsbesked 

beviljat 

2021 Tranvik projekt 

AB 

Privat 6 Gruppbostad Se stycke 

nedanför tabell 

Kårsta-

Rickeby 2:136 

Förhandsbesked 

beviljat 

2021 Svetrevia AB Privat 6 Gruppbostad Se stycke 

nedanför tabell 

Nyby 1:22 Ärende ska beslutas i 

kommun 

2022 Privat Kommun 12 Servicebostad Kommunalägd 

mark 

Molnby 4:1 Bygglovsansökan 

inlämnad 

2022 Vallentuna bostad 

AB 

Privat 6 Gruppbostad  

Gärdesvägen Markanvisning klar 2022 Bällstaudde 

bostadsutveckling 

Kommunalt/privat 8 Servicebostad  

Ormsta-

Stensta 

Finns med i pågående 

detaljplan 

2024 Kommunalt/privat Kommunalt/privat 6 Gruppbostad Kommunalägd 

mark 

Kristineberg Finns med i pågående 

detaljplan 

2025 Kommunalt/privat Kommunalt/privat 6 Gruppbostad Kommunalägd 

mark 

 

Kårsta-Rickeby 2:60 och Kårsta-Rickeby 2:136 

Förvaltningens bedömning är att ifall det byggs en gruppbostad på en av dessa 

fastigheter så byggs det inte någon på den andra då fastigheterna angränsar till 

varandra. 
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Befintliga gruppbostäder och servicebostäder Planerade gruppbostäder och servicebostäder 

1. Uthamra GB, Vallbostrand GB, Bällsta SB 

2. Bällstaberg SB 

3. Gilling SB 

4. Gullvivan SB, Sommarallén SB 

5. Västanberga GB, Hammarbacken GB, 

Sörgården SB 

6. Åby ängar SB 

7. Solsta GB 

8. Bäckebo GB 

9. Lindholmens GB 

10. Koltrastvägens GB, Västlundavägens GB 

1. Kristineberg GB 

2. Angarn-Örsta 3:16 GB 

3. Gärdesvägen SB 

4. Nyby 1:22 SB 

5. Ormsta-Stensta GB 

6. Molnby 4:1 

7. Kårsta-Rickeby 2:60, 2:136 
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3.3. Sammanfattning & rekommendationer 

Sammanfattningsvis går det att konstatera utifrån ovanstående redogörelse att det 

finns ett överskott av platser på gruppbostäder inom Vallentuna kommun och som 

kommer växa framöver. Beträffande servicebostäder så kan vi se att behovet av och 

tillgången på platser ligger i relativ balans det kommande året men att ett överskott 

förväntas i slutet av 2022. Prognosen har inte tagit höjd för eventuella omflyttar som 

kan ske från extern regi till intern och därför kan siffrorna sett till tillgången på 

platser variera beroende på hur stort antal flyttar som genomförs. Angående det 

prognostiserade behovet av särskilt anpassade bostäder så bör det kunna tillgodoses 

genom att enskilda servicebostäder inom socialförvaltningens regi omvandlas till 

särskilt anpassade bostäder. Förvaltningen kommer fortsatt att följa behovs- och 

tillgångsutveckling och vid större avvikelser från prognosen informera 

socialnämnden. 

För att säkerställa att behovet av gruppbostäder för Vallentuna kommun tillgodoses 

på sikt föreslår förvaltningen att ett framtida samarbete med de kommande 

vårdaktörerna till de berörda boendena etableras och att förvaltningen aktivt arbetar 

tillsammans med fastighetsavdelningen vid Teknik- och fastighetsförvaltningen för 

att få till ett utökat bestånd av servicebostäder vid bostadsbygget på Gärdesvägen. 

Vidare förordas att man går vidare med hyresvärdsförhandlingsprocessen för ett LSS 

serviceboende i kommunal regi på fastigheten Nyby 1:22. Förvaltningen ser ingen risk 

med ett eventuellt överskott av serviceboendeplatser i kommunen då flertalet 

serviceboendeplatser kan omvandlas till särskilt anpassade bostäder enligt LSS 9§9 

samt till andra former av bostadslösningar som socialförvaltningen ser ett kommande 

behov för som jourlägenheter, träningslägenheter mm.  
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4.  Individ- och familjeomsorg (IFO) 

 

4.1. Nuvarande lägesbild 

Området individ- och familjeomsorg är ett heterogent område både sett till insatstyp 

och målgrupp vilket försvårar en överskådlig illustration av fördelningen av platser i 

likhet med de presenterade inom områdena äldreomsorg och LSS. Nedanstående 

tabell redogör för de boenden som finns inom Vallentuna kommun för individ- och 

familjeomsorgs målgrupper och som socialförvaltningen idag disponerar över.2 

Typ av boendeinsats inom 

Vallentuna kommun 

Total 

kapacitet 

Platser som socialförvaltningen 

disponerar över 

Platser som socialförvaltningen 

nyttjar 

Träningslägenheter 55 55 52 

Jourlägenheter  3 3 0 

Behandlingslägenheter 5 5  5 

Jourboende rum/tillfälligt 

boende internt 

(korttidskontrakt) 

30 30 28 

Allén stödboende  12 12 10 

Runristaren 8 8 0 

Totalt: 113 113 95 

 

Träningslägenheter 

Socialförvaltningen disponerar idag över 55 st träningslägenheter där för närvarande 

52 st nyttjas. Insatsen träningslägenhet vänder sig till flertalet målgrupper såsom 

personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa m.fl.  

 

Jourlägenheter 

Socialförvaltningen disponerar idag över tre jourlägenheter varav samtliga vid denna 

tidpunkt vad vakanta. I likhet med insatsen träningslägenhet så vänder sig insatsen 

jourlägenhet till flertalet målgrupper, bl.a. ärenden inom våld i nära relation. 

Jourlägenheten är till skillnad från en träningslägenhet fullt möblerad och ämnad för 

kortare vistelseperioder, ofta av akut karaktär.  

                                                             

2 Sifforna är daterade 2020-10-01 
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Behandlingslägenheter 

Socialförvaltningen disponerar idag över 5 behandlingslägenheter där samtliga 

nyttjas. Behandlingslägenheterna används för att kombinera boende med 

behandlingsinsatser från socialförvaltningens utföraravdelning. 

Behandlingslägenheterna vänder sig främst till målgrupperna missbruk, 

socialpsykiatri och unga vuxna.   

 

Jourboende/tillfälligt boende internt (korttidskontrakt) 

Socialförvaltningen hyr idag 30 bostäder från Enheten för egen försörjning som 

nyttjas för att tillgodose behovet för hushåll som tidigare beviljats tillfälligt boende på 

vandrarhem och snarliknande boenden. Bostäderna består lägenheter, 

paviljongsbostäder samt rum på fastigheten Libby 9.     

 

Alléns stödboende 

Socialförvaltningen disponerar idag över 12 boendeplatser på Alléns stödboende där 

10 platser nyttjas. Alléns stödboende är ett stödboende som drivs i kommunal regi och 

vänder sig till målgruppen inom socialpsykiatri. 

 

Runristaren 

Socialförvaltningen disponerar idag över 8 boendeplatser på Runristaren och 

förvaltningen ser för närvarande över möjligheterna att nyttja det före detta 

stödboendet för ensamkommande ungdomar till annan verksamhet inom 

socialförvaltningens regi.  

 

Externa placeringar 

Inom målgruppen vuxen missbruk har socialförvaltningen för närvarande 16 externa 

placeringar.  

Inom målgruppen vuxen socialpsykiatri så har socialförvaltningen 15 externa 

placeringar och förvaltningen håller för närvarande på att arbeta för att två av dessa 

ska kunna placeras internt inom kommunen. 

Inom målgruppen barn och ungdomar aktuella för HVB-hem och stödboende så har 

socialförvaltningen för närvarande 9 externa placeringar varav 4 på HVB och 5 på 

stödboende. Gruppen ensamkommande flyktingbarn är inte inkluderat i dessa siffor. 
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Tillfälliga boenden 

För närvarande har socialförvaltningen 7 hushåll placerade på tillfälligt boende 

externt, och ett hushåll på skyddat boende externt. Förvaltningen fortsätter att aktivt 

arbeta tillsammans med Teknik- och fastighetsförvaltningen och Enheten för egen 

försörjning för att minska förvaltningens placeringar på tillfälliga boenden externt 

genom att omplacera dessa hushåll internt samt genom att förlänga befintliga 

hyresavtal för nyanlända i form av jourboende/tillfälligt boende internt 

(korttidskontrakt), bägge formerna i kommunal regi. 
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4.2. Behovsprognos 

Att prognostisera kommande behov av boendeplatser inom området individ- och 

familjeomsorg är oerhört svårt utifrån att det inte går att utgå ifrån demografisk 

utveckling eller behovsbedömningar som grundparameter i likhet med områdena 

äldreomsorg och LSS, området individ- och familjeomsorg är betydligt mer 

oförutsägbart. Fördelen är att boendeformerna inom individ- och familjeomsorg är 

snarlika sett till fysisk utformning och att man genom en flexibel hantering av 

beståndet kan nyttja en och samma bostad till flertalet olika insatser beroende på vart 

behovet för närvarande är störst.   

 

Träningslägenheter 

Förvaltningen ser idag ett behov av att utöka beståndet av träningslägenheter och gör 

bedömningen att de ökade behovet under nästkommande år kan lösas inom 

kommunens befintliga bestånd. Därefter uppskattar förvaltningen att behovet 

successivt kommer att öka i takt med att befolkningstillväxten ökar i kommunen och 

en rimlig bedömning är att behovet av träningslägenheter kommer öka med 1-2 st/år 

från och med 2021.    

 

Jourlägenheter 

Förvaltningen ser idag inget behov att utöka beståndet av jourlägenheter och ifall en 

utökning skulle behövas nästkommande år så räknar förvaltningen att man kan lösa 

det inom det kommunala beståndet. I och med att paviljongerna för nyanlända 

avvecklas 2021 så har Enheten för egen försörjning sagt upp 10 bostäder som 

socialförvaltningen hyrt och nyttjat som jourboende/tillfälligt boende internt och fler 

av denna bostadskategori kommer sannolikt sägas upp det närmsta halvåret. 

Socialförvaltningen planerar att lösa den uppkomna situationen genom att utöka 

förvaltningens bestånd av jourboende/tillfälligt boende internt (se nedan), men ifall 

det inte är möjligt så kommer beståndet av jourlägenheter behöva utökas.  

 

Behandlingslägenheter 

Socialförvaltningen har utökat beståndet av behandlingslägenheter till 5 st och är av 

bedömningen att man har nått den kapacitet verksamheten för närvarande klarar av. 

Utifrån detta så ser socialförvaltningen inte ett behov av att utöka beståndet av 

behandlingslägenheter under kommande år. Om och hur mycket behovet kommer 

öka därefter får successivt utvärderas.   
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Jourboende/Tillfälligt boende internt (korttidskontrakt) 

I och med att paviljongerna för nyanlända avvecklas 2021 så har Enheten för egen 

försörjning sagt upp 10 bostäder som socialförvaltningen hyrt och nyttjat som 

jourboende/tillfälligt boende internt och fler av de bostäder socialförvaltningen hyr av 

Enheten för egen försörjning förväntas sägas upp det närmsta halvåret. Utifrån detta 

så ser socialförvaltningen att behovet av jourboende/tillfälligt boende kommer att öka 

relativt markant under 2021 och att förvaltningen är i behov av olika boendelösningar 

i intern regi för att kunna tillgodose det ökade behovet och minimera externa 

placeringar på vandrarhem, jourhotell mm.  

 

Stödboende 

Socialförvaltningen ser fortsatt ett behov av stödboendeplatser i kommunen, dock 

inte för ensamkommande ungdomar utan för en bredare målgrupp.   

 

Stödboende för vuxen socialpsykiatri 

Förvaltningen har utökat antalet platser på Alléns stödboende för att kunna tillgodose 

det ökade behovet av stödboendeplatser inom socialpsykiatrin. För närvarande är 

förvaltningens bedömning att det inte finns något behov av att utöka platser 

ytterligare på Alléns stödboende.  

   

Externa placeringar 

Beträffande det kommande behovet av externa placeringar bedömer förvaltningen att 

det är för oförutsägbart för att prognostisera och kommer successivt få utvärderas. 

     

Tillfälliga boende externt 

Socialförvaltningen ser ett ökat behov av tillfälligt boende i och med att förvaltningens 

möjligheter att fortsatt hyra delar av Enheten för egen försörjnings bostadsbestånd 

minskar i samband med att paviljongerna avvecklas. Förvaltningen arbetar på 

flertalet bostadslösningar för att skapa ett eget bestånd av tillfälliga boendelösningar 

men att dessa inte kommer kunna tillgodose hela behovet. 
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4.3. Sammanfattning & rekommendationer 

 

Socialförvaltningens generella behov av lägenheter förväntas successivt öka den 

kommande 10-årsperioden, samarbetet över enhets-, avdelnings- och 

förvaltningsgränser har resulterat i att kommunens och förvaltningens 

bostadsbestånd kunnat nyttjas mer effektivt än tidigare och behovet av att införskaffa 

nya bostäder dämpats. En förutsättning för det har varit att Enheten för egen 

försörjning inte haft behov av hela sitt bostadsbestånd och därmed kunnat hyra ut 

vakanta bostäder och rum till socialförvaltningen som på så vis tillgodosett stora delar 

av förvaltningens behov samt att vakanser i samhällsbyggnadsförvaltningens bestånd 

blivit vakant och kunnat erbjudas socialförvaltningen.   

I samband med att paviljongerna för nyanlända avvecklas under 2021 så har Enheten 

för egen försörjnings återigen fått behov av de bostäder, i form av rum och lägenheter 

som de hyr ut till socialförvaltningen, för att fortsatt kunna hantera mottagandet av 

nyanlända till kommunen och lösa boendesituationen för de befintliga hyresgäster 

som för närvarande bor i paviljongerna. Detta har medfört att Enheten för egen 

försörjning har sagt upp 10 lägenheter som socialförvaltningen hyrt av de tidigare och 

fler förväntas sägas upp inom det kommande halvåret. Socialförvaltningen har i linje 

med det behovsunderlag till lokalresursplan som antogs av socialnämnden i mars 

2020 lagt en beställning till Teknik- och fastighetsförvaltningen om att se över 

möjligheterna att förvärva fastighet för jourboende/tillfälligt boende internt. Vidare 

har förvaltningen lagt en beställning till Teknik- och fastighetsförvaltningen om en 

ombyggnation av en av kommunens lokaler för att kunna nyttja som 

jourboende/tillfälligt boende internt. Andra bostadslösningar inom kommunen 

lokalbestånd ses för närvarande över.  

Förvaltningen föreslår; 

 

 att förvaltningen fortsatt arbetar för att effektivisera processerna kring den 

interna lägenhetshanteringen inom förvaltningen för att få bästa nyttoeffekt 

av förvaltningens bestånd.  

 

 att förvaltningen i nära samarbete med Teknik- och fastighetsförvaltningen 

fortsatt ser över möjligheterna att omvandla befintliga lokaler inom 

kommunens bestånd till jourboende/tillfälliga boenden internt.  

 

 att förvaltningen fortsatt arbetar för att effektivisera hanteringen och 

samarbetet med Teknik- och fastighetsförvaltningen och Enheten för egen 

försörjning för att nyttja kommunens bostadsbestånd på bästa sätt.   
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