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10. Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 
2022-2031 (SN 2021.038)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens 
övergripande lokalresursplan 2022-2031.

Ärendebeskrivning
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 tio åren. Det framtagna behovsunderlaget till 
lokalresursplanen 2022-2031 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2021-
2030 som antogs av socialnämnden 2020-12-15. Samtliga förvaltningars behovsunderlag som 
inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara förankrade i 
förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna behovsunderlag till 
lokalresursplan 2022-2031 är förvaltningens och nämndens förslag till lokalresursplan 2022-
2031, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas tillsammans med kommunplanen av 
kommunfullmäktige.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-17, Lokalresursplan 2022-2031
 §24 SN AU Lokalresursplan 2022-2031
 Uppdaterad Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2022-2031
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Lokalresursplan 2022-2031 (SN 2021.038)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens 
behovsunderlag till kommunens övergripande lokalresursplan 2022-2031
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt förvaltningen att komplettera med status 
för de olika projekten

Ärendebeskrivning
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 tio åren. Det framtagna behovsunderlaget till 
lokalresursplanen 2022-2031 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2021-
2030 som antogs av socialnämnden 2020-12-15. Samtliga förvaltningars behovsunderlag som 
inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara förankrade i 
förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna behovsunderlag till 
lokalresursplan 2022-2031 är förvaltningens och nämndens förslag till lokalresursplan 2022-
2031, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas tillsammans med kommunplanen av 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt förvaltningen att komplettera med status 
för de olika projekten
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till förslaget i enlighet med inlämnat yttrande, bilaga 1. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-17, Lokalresursplan 2022-2031
 Socialförvaltningens behovsunderlag till lokalresursplan 2022-2031
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningens behovsunderlag 
till lokalresursplan 2022-2031

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens behovsunderlag till kommunens 
övergripande lokalresursplan 2022-2031. 

Sammanfattning av ärendet
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 tio åren. Det 
framtagna behovsunderlaget till lokalresursplanen 2022-2031 baseras på 
socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos 2021-2030 som antogs av 
socialnämnden 2020-12-15. Samtliga förvaltningars behovsunderlag som 
inkorporeras i kommunens övergripande lokalresursplan ska vara förankrade i 
förvaltningarnas respektive nämnder. Socialförvaltningens framtagna 
behovsunderlag till lokalresursplan 2022-2031 är förvaltningens och nämndens 
förslag till lokalresursplan 2022-2031, den slutgiltiga lokalresursplanen beslutas 
tillsammans med kommunplanen av kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

David Gyllenstråle Katarina Örnberg
Socialchef Lokalstrateg

Expedieras till:
Akten
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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 2021 års lokalresursplan som behandlar perioden 

2022-2031 baseras på socialförvaltningens lokalförsörjningsprognos för perioden 

2021-2030 och som antogs av socialnämnden den 15 december 2020.  

 

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.



 

4 

 

2.  Socialförvaltningens behovsunderlag            

(period 2022-2031) 

 

 

2.1. VÄSTRA VALLENTUNA 

Äldreomsorg 

Socialförvaltningen ser ett behov av minst ett 

särskild boende för äldre i kommunen under 

planperioden. Kapacitetsökningen avseende 

berörd boendeform beräknas tillkomma genom 

att privata aktörer etablerar sig i nordöstra 

och sydöstra Vallentuna år 2024 och 2025.  

 

Bostäder LSS, SoL 

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 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 2022-2031 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 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 
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2.2. NORDÖSTRA VALLENTUNA 

Äldreomsorg 

Ett särskild boenden för äldre (SÄBO) planeras 

i området för Ormsta-Stensta och beräknas 

vara klart 2024. Boendet kommer ägas och 

drivas av privat aktör. 

 

Bostäder LSS, SoL 

Kommunen planerar för en gruppbostad LSS 9 

§ 9 i området som beräknas stå klar 2024. Se 

även behov beskrivet i Västra Vallentuna 

beträffande lägenheter (SoL) och jourboende. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 

 

 

2.3. LINDHOLMEN MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området.  

 

Bostäder LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området. 

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området. 

 

 

2.4. KÅRSTA MED OMNEJD 

Äldreomsorg 

Inga planerade investeringar eller etableringar 

i området.  

 

Bostäder LSS, SoL 

Privata aktörer planerar för två gruppbostäder 

LSS 9§9 som beräknas vara klara i slutet av 

2021 alternativt i början av 2022.  

 

Lokaler LSS, SoL 

Inga planerade investeringar eller etableringar i området. 
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2.5. KARBY/BROTTBY 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. 

 

 

2.6. 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. 

 

 

2.7. 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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2.8. LOKALBEHOV - KOMMUNAL INVESTERING 

Nedanstående kapacitetsökning planeras tillkomma genom kommunal 

investering. 

2022 Fastighet för jourboende/tillfälligt boende  

2024 Ny gruppbostad i Ormsta-Stensta (Status: Detaljplan vunnit laga kraft. 

Projektering av vägar och VA påbörjas inom kort) 

2025 Ny gruppbostad i Kristineberg (Status: Detaljplan vunnit laga kraft. 

Projektering av vägar och VA pågår) 

 

2.9. LOKALBEHOV – KOMMUNAL ANSKAFFNING 

Nedanstående kapacitetsökning planeras tillkomma genom kommunal 

anskaffning. 

2022-2023 12 st servicelägenheter Nyby 1:22 (Status: Hyresvärdsupphandling 

skickas ut hösten 2021) 

2022-2031 10-15 st lägenheter SoL  

2022 8-12 st servicelägenheter Gärdesvägen (Status: Påbörjat bygge. 

Diskussioner förs för närvarande med byggaktör) 

 

2.10. LOKALBEHOV - PRIVAT ETABLERING 

Nedanstående kapacitetsökning planeras tillkomma genom etablering av privat 

aktör.  

2022 Gruppbostad Molnby 4:1 (Status: Bygglov beviljat. Påkallat till tekniskt 

samråd) 

2022 Gruppbostad Kårsta-Rickeby 2:60 (Status: Ärendet har avskrivits 2021-

03-18) 

2022 Gruppbostad Kårsta-Rickeby 2:136 (Status: Ansökan om bygglov LSS-

boende inkommit till bygglov) 

2024 Särskilt boende för äldre i Ormsta  (Status: Detaljplan vunnit laga kraft. 

Projektering av vägar och VA påbörjas inom kort) 

2025 Särskilt boende för äldre i Kristineberg (Status: Detaljplan vunnit laga 

kraft. Projektering av vägar och VA pågår)  
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