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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 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 

 

Under 2021 så har förutsättningar för äldreomsorgens lokal- och 
bostadsförsörjning förändrats i Vallentuna kommun, Stångberga 
Omsorg har stängt ner sin verksamhet samtidigt som Humana öppnat 
upp ett särskilt boende för äldre på Åby ängar i centrala Vallentuna. 
Kunderna kommunen hade på Stångberga flyttade i samband med 
detta till det nyöppnade boendet som drivs av Humana.    

I och med Humanas nyöppnade boende i Vallentuna så har kommunen 
gått från ett underskott av platser på särskilda boenden för äldre till ett 
överskott av platser. Detta överskott har bland annat lett till att 
kommunens kö till särskilda boenden för äldre har upphört. 

Andra förändringar som har skett under 2021 är att Attendo tagit över 
driften från Norlandia för kommunens särskilda boende för äldre 
Augustendal.    
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2.1 Behovsprognos 

 

Särskilda boenden för äldre 2022-2031 

Nedanstående diagram redogör för hur Vallentuna kommuns behov av 
respektive tillgång på platser på särskilda boenden för äldre inom 
kommunens geografiska gränser förväntas se ut under perioden 2022-
2031. En förklaring till diagrammet kommer följa nedan. 
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Begreppsförklaring till ovanstående diagram: 

 Tillgång på SÄBO-platser; 

Tillgången på platser på särskilda boenden för äldre har tagits 

fram genom att addera den totala platskapaciteten för befintliga 

boenden i Vallentuna kommun, därefter har platser privata 

vårdaktörer upplåter till andra kommuner räknats av och 

platskapaciteten för de planerade boendena lagts till under de år 

de beräknas vara inflyttningsklara. Slutligen har en uppskattning 

om ett bortfall av platser om 3%, sett till ledtider för in- och 

utflytt, applicerats på modellen.1   

 

 

 Behov av SÄBO-platser; 

Behovet av platser på särskilda boenden för äldre har tagits fram 

genom att utgå från det budgetförslag socialförvaltningen tagit 

fram för 2022, därefter har befolkningsframskrivningen 

applicerats på de nästkommande åren med antagandet att 

andelen inom respektive ålderskategori som bor på ett särskilt 
boende för äldre vidhålls över tid.2   

 

Korttids- och växelvårdsplatser för äldre under 2022-2031 

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 under 2022-2031 

För närvarande pågår en markanvisningstävling för trygghetsbostäder i 
västra Vallentuna tätort på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154. Den 20 
december 2021 är sista dagen för byggaktörer att lämna in ett 

                                                             

1 I föregående års lokalförsörjningsprognoser så har förvaltningen applicerat en uppskattning 
om 6% bortfall på grund av ledtider för in- och utflytt men under de senare åren så har 
ledtiderna minskat markant och därav den nya reviderade uppskattningen om 3% bortfall.   
2 Föregående års lokalförsörjningsprognoser har enbart haft kvantitativa inslag i dess modell 
att ta fram det prognostiserade behovet av särskilda boenden för äldre. Detta har medfört 
två utmaningar; 1) att mättillfället blivit väldigt avgörande och 2) att helhetsbedömningen 
delvis brustit eller baserats allt för mycket på föregående år. Genom att utgå från 
nästkommande års budgetförslag för att därefter applicera befolkningsframskrivningen ges 
modellen en bättre möjlighet till precision i sitt utgångsläge i form av en helhetsbedömning 
med såväl kvantitativa som kvalitativa inslag som tar hänsyn till påverkansfaktorer framgent 
vilket ökar prognosens tillförlitlighet.    
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tävlingsförslag. Trygghetsboendet kommer inte vara biståndsbedömt 
utan ordinärt i sin utformning. Boendet förväntas vara i drift 2027.3  

 

 

Planerade särskilda boenden för äldre i Vallentuna 

Nedanstående tabell och karta redogör för de privata intressenter som 
planerar att etablera sig i Vallentuna kommun under perioden 2022-
2031 samt var i kommunen de planerar att lokalisera sin verksamhet i 
relation till redan befintliga boenden. 

Lokalisering  Status Prel. klart Byggaktör Verksamhetsaktör 

Ormsta Detaljplan vunnit 
laga kraft. 
Projektering av 
vägar och VA 
pågår. 

2024 Odalen 
fastigheter 

Privat 

Kristineberg Detaljplan vunnit 
laga kraft. 
Projektering av 
vägar och VA 
pågår. 

2025 Vectura Privat 

                                                             

3 Med trygghetsboende avses i aktuell markanvisning ett boende som riktar sig till och möter 
behovet hos en äldre målgrupp som vill ha mer trygghet och social gemenskap än i sitt 
nuvarande hem. De boende lever självständigt med möjlighet till gemenskap och aktiviteter. 
Bostaden är tillgänglig och funktionellt utformad för att vara trygg att åldras i. Boendet ska 
inte vara biståndsbedömt utan finnas på den vanliga bostadsmarknaden 
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        Befintliga särskilda boenden för äldre          Planerade särskilda boenden för äldre 

1. Väsbygårdens vårdboende 

2. Augustendal 

3. Attendo Vårdbo 

4. Korallens vårdboende 

5. Humana Åby ängar 

6. Ormsta 

7. Kristineberg 
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2.2 Sammanfattning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis går det att konstatera utifrån ovanstående 
redogörelse att det för närvarande finns ett överskott av platser på 
särskilda boenden för äldre inom Vallentuna kommun och att 
överskottet kommer ligga kvar och även öka om de planerade boendena 
i Ormsta och Kristineberg upprättas 2024 respektive 2025.  

För att säkerställa att behovet av boendeplatser tillgodoses på sikt 
föreslår förvaltningen att man fortsätter att arbeta 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. Nuvarande 
tidsplanering, sett till uppförandet av de planerade boendena, innebär 
ett betydande överskott av platser på särskilda boenden för äldre i 
Vallentuna kommun sett till förvaltningens prognostiserade behov. 
Utifrån detta bör man i dialog med byggaktörerna arbeta för att 
uppförandet av de planerade boendena sprids mer under kommande 
10-årsperiod.  

Under de senare åren så har en tydlig trend framkommit i form av att 
andelen personer med demenssjukdom ökat på våra särskilda boenden 
för äldre. Då denna målgrupp generellt sett flyttar in på särskilda 
boenden för äldre vid en yngre ålder än personer med somatiska 
omvårdnadsbehov så innebär det att antalet vårddygn blir högre för 
den tidigare gruppen. Förvaltningen förordar att man fortsätter att följa 
denna utveckling och utreder vad detta får för konsekvenser för 
platskapaciteten på särskilda boenden för äldre på sikt samt ser över 
hur omställningsförmågan från somatik till demens ser ut på befintliga 
och planerade boenden i kommunen.   
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3. LSS 

 

Under 2021 så har socialförvaltningen arbetat för att på sikt öka 
beståndet av servicebostäder enligt LSS för att säkerställa att framtida 
behov kan tillgodoses. Detta har man gjort genom att tillsammans med 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föra en dialog med byggaktören 
Bällstaudde bostadsutveckling, som för närvarande uppför bostäder på 
Gärdesvägen i centrala Vallentuna, om möjligheten att få hyra in fler 
bostäder än de i exploateringsavtalet överenskomna och på så sätt 
kunna öppna ett nytt kommunalt serviceboende på Gärdesvägen. En 
överenskommelse om att kommunen skulle få hyra in fler bostäder av 
byggaktören kunde dock inte nås vilket medför att tillgången på 
framtida servicebostäder har reviderats ner. 

Vidare så har socialförvaltningen tillsammans med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Kommunledningskontoret gått igenom processen till tidigare 
föreslagen hyresvärdsupphandling för ett LSS serviceboende i 
kommunal regi på fastigheten Nyby 1:22. Då förfarandet är ovanligt och 
obeprövat så har man kommit fram till att det är förenat med alltför 
många osäkerhets- och riskfaktorer för att gå vidare med processen. 
Förvaltningen ser för närvarande över andra alternativ för uppförandet 
av ett LSS serviceboende på berörd fastighet.  

Utöver ovan så har en ny gruppbostad öppnats i kommunen av Ersta 
Diakoni på fastigheten Angarn-Örsta 3:16 i östra Vallentuna. 
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3.1 Behovsprognos 

 

Gruppbostäder 2022-2031 

Nedanstående diagram redogör för 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 kommunen under perioden 2022-
2031. En förklaring till diagrammet kommer följa nedan. 

 

Begreppsförklaring till ovanstående diagram: 

 Tillgång gruppbostad; 

Den förväntade tillgången på platser har tagits fram genom att 

utgå från de 20 platser kommunen har i egen regi samt de 35 

platser som har upphandlats i extern regi. Därefter har 

platskapaciteten på planerade boenden adderats under de år de 

beräknas vara inflyttningsklara. Under året 2022 så har utöver 
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de två planerade boendena på Angarns-Lundby 1:44 och Molnby 

4:1 även det nyss uppförda boendet i Angarns Haga räknats in.    

 

 Behov gruppbostad; 

Behovet har tagits fram genom att förvaltningen har utgått från 

de 54 individer som idag bor i en gruppbostad, antingen inom 

kommunens egen regi (19st) eller boendes på boenden i extern 

regi (35st). 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 individer som ännu inte 

beviljats insatsen men beräknas göra det för aktuellt år. Slutligen 

har en uppskattning om att 0,65 individer med insatsen 

gruppbostad avlider per år applicerats på prognosen. 

 

 

Servicebostäder 2022-2031 

Nedanstående diagram redogör för Vallentuna kommuns behov av 
servicebostäder förväntas se ut i relation till de servicebostäder 
kommunen för närvarande disponerar över (internt och externt) samt 
de servicebostäder som förväntas tillkomma (internt och externt) i 
kommunen under perioden 2022-2031. En förklaring till diagrammet 
kommer följa nedan. 
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Begreppsförklaring till ovanstående diagram: 

 Tillgång servicebostad; 

Den förväntade tillgången på platser har tagits fram genom att 

utgå från de 38 platser kommunen har i egen regi samt de 19 

platser som har upphandlats i extern regi. Därefter har 

platskapaciteten på tillkommande servicebostäder adderats 

under de år de beräknas vara inflyttningsklara. Under året 2022 

så har utöver befintligt bestånd även två tillkommande bostäder 

som ska omvandlas från träningslägenhet till servicebostad 

tillhörandes Gullvivans serviceboende räknats in.    

 

 Behov servicebostad; 

Behovet har tagits fram genom att förvaltningen har utgått från 

de 56 individer som idag bor i en servicebostad, antingen inom 

kommunens egen regi (37st) eller boendes på boenden i extern 

regi (19st). 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 
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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 individer som ännu inte 

beviljats insatsen men beräknas göra det för aktuellt år. Slutligen 

har en uppskattning om att 0,65 individer med insatsen 

servicebostad avlider per år applicerats på prognosen. 

 

Annan särskilt anpassad bostad 2022-2031 

Behovet av annan särskilt anpassad bostad har minskat och 
förvaltningens bedömning är att insatsen är aktuell för 3-5 individer 
under kommande 10-årsperiod. Förvaltningen gör bedömningen att 
detta behov kan tillgodoses genom kommunens befintliga bestånd av 
bostäder. 

 

Planerade gruppboenden och serviceboenden i Vallentuna  

Nedanstående tabell och karta redogör för de privata intressenter som 
planerar att etablera sig i Vallentuna kommun samt de LSS-boenden 
som det planeras för i kommunal regi under perioden 2022-2031 och 
var i kommunen de planerade boendena kommer vara lokaliserade i 
relation till redan befintliga boenden. 

 

Lokalisering  Status Prel. 
klart 

Byggaktör Verksamhetsaktör 

Angarns-Lundby 1:44 

Gruppbostad LSS 

 

Öppnar prel. i april 
2022  

2022 Privat Ersta diakoni 

Molnby 4:1 

Gruppbostad LSS 

 

Bygglov beviljat 2022 Privat Privat 

Ubby 1:64 

Gruppbostad LSS 

 

Bygglov utreds 2023 Privat Privat 
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Sursta 1:16 

Gruppbostad LSS 

 

Bygglov utreds 2023 Privat Privat 

Nyby 1:22 

Servicebostad LSS 

 

Utreds på  
Socialförvaltningen 

2023 Kommun Kommun 

Ormsta-stensta 

Gruppbostad LSS 

Detaljplan vunnit 
laga kraft. 
Projektering av 
vägar och VA 
pågår. 

2024 Kommun Kommun 

Kristineberg 

Gruppbostad LSS 

Detaljplan vunnit 
laga kraft. 
Projektering av 
vägar och VA 
pågår. 

2025 Kommun Kommun 
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Befintliga gruppbostäder och 

servicebostäder 

Planerade gruppbostäder och                       

servicebostäder 

1. Uthamra GB, Vallbostrand GB & Bällsta SB 

2. Bällstaberg SB 

3. Gillinge SB 

4. Gullvivan SB & Sommarallén SB 

5. Sörgården SB 

6. Hammarbacken GB 

7. Västanberga GB 

8. GB Nyby & GB Västlundavägen 

9. Åby ängars SB 

10. Solsta GB 

11. Lindholmens GB 

14. Kristineberg GB 

15. Nyby 1:22 SB 

16. Sursta 1:16 GB 

17. Ormsta-Stensta GB 

18. Molnby 4:1 GB 

19. Ubby 1:64 GB 

20. Angarns-Lundby 1:44 GB 
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12. Bäckebo GB 

13. Angarns Haga GB 
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3.2 Sammanfattning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis går det att konstatera utifrån ovanstående 
redogörelse att det finns ett överskott av platser på gruppbostäder inom 
Vallentuna Kommun och som kommer att växa framöver. Beträffande 
servicebostäder så kan vi se att behovet av och tillgången på platser 
ligger i relativ balans under det kommande året men att en 
förutsättning för att behovet kan tillgodoses därefter är att ett nytt 
serviceboende i kommunen upprättas. Angående det uppskattade 
behovet av annan särskilt anpassad bostad så bör det som nämnts ovan 
kunna tillgodoses genom kommunens befintliga bostadsbestånd.  

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 planerade 
boendena etableras. Beträffande behovet av servicebostäder så förordar 
förvaltningen att man tillsammans med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen och Kommunledningskontoret ser över de 
senares bostadsbestånd, som nyttjats för att ta emot nyanlända som 
anvisats kommunen, för att se om det finns möjlighet att konvertera en 
del av beståndet till ett serviceboende. Vidare föreslår förvaltningen att 
man tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen utreder möjligheten och förutsättningarna till 
att kommunen uppför ett eget serviceboende på fastigheten Nyby 1:22 
och att man även ser över möjligheterna att upprätta ett serviceboende 
istället för ett gruppboende på någon av de två fastigheterna som de 
planeras för gruppboende i Ormsta eller i Kristineberg.   
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4. Individ- och familjeomsorg 

 

Under 2021 så har behoven förändrats inom området individ- och 
familjeomsorg. Förvaltningen har under 2021 bland annat 
implementerat nya arbetssätt som resulterat i att behovet av 
träningslägenheter och jourboende/tillfälligt boende internt minskat i 
kommunen. Detta har medfört att förvaltningen omvärderat behovet av 
att förvärva tidigare tänkt fastighet för jourboende/tillfälligt boende 
internt berörd i föregående års lokalförsörjningsprognos.    

Socialförvaltningen har även infört en ny insatstyp i form av stödbostad 
barnfamilj4 med ett större fokus på barnperspektivet och vars 
bostadsbestånd utgörs av bostäder inom träningslägenhetsbeståndet.  

En ny verksamhet har också öppnat på Runristaren i form av ett 
stödboende för målgruppen missbruk och psykiatri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4 Syftet med insatsen är att ge kund förutsättning att träna på att klara av ett eget boende 

med allt vad det innebär såsom – hushållsbudget, betala räkningar, sköta bostaden samt 
andra förpliktelser som hör till det ansvar som ett boende medför.  Sökande ska också 
bedömas kunna klara eget boende med det boendestöd som ges av kommun. Utifrån 
barnperspektivet kan en familj/förälder med vårdnaden samt med hemmavarande barn 
under 18 år beviljas stödbostad barnfamilj om det av utredning framkommer att där finns 
särskilda skäl. Barnen ska vara hemmahörande minst 50 procent av tiden hos 
vårdnadshavare. Det specifika skälet ska inte kunna tillgodoses genom 
bostadsanpassningslagen. 
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4.1 Behovsprognos 

Att prognostisera kommande behov av boendeplatser inom området 
individ- och familjeomsorg är svårt utifrån att det inte går att utgå från 
demografisk utveckling eller individuella behovsbedömningar som 
grundsparametrar 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 och stödbostad barnfamilj 

Förvaltningen ser idag inte något behov av att utöka beståndet av 
träningslägenheter och gör bedömningen att ett eventuellt ökat behov 
kommer att kunna hanteras inom kommunens befintliga 
bostadsbestånd. 

 

Jourlägenheter  

Förvaltningen ser idag inte något behov av att utöka beståndet av 
jourlägenheter och gör bedömningen att ett eventuellt ökat behov 
kommer att kunna hanteras inom kommunens befintliga 
bostadsbestånd. 

 

Behandlingslägenheter 

Förvaltningen ser idag inte något behov av att utöka beståndet av 
behandlingslägenheter och gör bedömningen att ett eventuellt ökat 
behov kommer att kunna hanteras inom kommunens befintliga 
bostadsbestånd. 

 

Jourboende/tillfälligt boende internt 

Som redogjort för i inledningen så ser förvaltningen att behovet av 
jourboende/tillfälligt boende internt har minskat i kommunen. Det 
minskade behovet är främst en konsekvens av ett nytt arbetssätt där 
ensamhushåll endast undantagsvis placeras och i regel istället beviljas 
eller får avslag på normen för hyra för att därefter lösa 
boendesituationen själv. 
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Ovanstående leder till att den målgrupp som främst är aktuell för akuta 
boendelösningar är barnfamiljer vilket ställer andra krav på 
jourboendet i form av att det ska vara lämplig för barn och att 
förskola/skola ligger inom ett rimligt avstånd från bostaden. Utifrån 
detta så har socialförvaltningen omvärderat behovet av en större 
fastighet för jourboende, istället ser förvaltningen att man på sikt 
eventuellt behöver ett till mindre jourboende, likt det som 
förvaltningen redan anskaffat, som kan husera 1-3 familjehushåll i 
centrala Vallentuna. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan 
lösas inom kommunens befintliga lokalbestånd alternativt genom 
inhyrning av en extern lokal när behovet uppstår.  

 

Stödboende 

Socialförvaltningen undersöker för närvarande om det finns ett behov 
av fler stödboendeplatser på sikt i kommunen och vilka målgrupper 
som eventuellt kan komma att beröras. 

 

Stödboende för vuxen socialpsykiatri 

Socialförvaltningen bedömning är att det inte finns något behov av att 
utöka platserna ytterligare på Alléns stödboende utöver de bostäder i 
fastigheten som successivt övergår och kommer att övergå till Allén i 
samband med att insatser kopplade till andra boenden eventuellt 
upphör. 
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4.2 Sammanfattning och rekommendationer 

 

För närvarande är socialförvaltningens behov av bostäder inom 
området individ- och familjeomsorg tillgosett. Förvaltningen ser även 
tendenser på att behovet kan komma att minska något under de 
närmaste åren, men då behovet av bostäder inom området är 
svårprognostiserat är det fortsatt viktigt att kontinuerligt följa upp och 
utvärdera hur olika faktorer, både inre och yttre, påverkar behovet på 
sikt.   

Då behovet har förändrats sett till föregående års 
lokalförsörjningsprognos så har socialförvaltningen under året tagit 
tillbaka den beställning man tidigare gjort till Teknik- och 
fastighetsförvaltningen om förvärvandet av en fastighet för 
jourboende/tillfälligt boende internt, orsakerna till detta har redan 
beskrivits ovan. Den ombyggnation förvaltningen beställde av Teknik- 
fastighetsförvaltningen på en av kommunens lokaler har genomförts 
och lokalen är idag ett mindre jourboende anpassat till två mindre 
familjehushåll. Som tidigare nämnts så kan fler av denna boendetyp bli 
aktuella på sikt men för närvarande anses behovet tillgodosett. 

 

Socialförvaltningen föreslår; 

 att förvaltningen fortsätter att arbeta för att effektivsera 

processerna kring den interna bostadshanteringen inom 

förvaltningen för att få bästa nyttoeffekt på socialförvaltningens 

bestånd. 

 

 att förvaltningen fortsätter att kontinuerligt utvärdera, analysera 

och följa upp behovet av olika typer av insatser där boendet är en 

komponent av insatsen.  

 

 Att förvaltningen fortsätter att arbeta i nära samarbete med 

Teknik- och fastighetsförvaltningen och 

Kommunledningskontoret för att nyttja kommunens 
bostadsbestånd på effektivaste sätt.       



 
  
Vallentuna Socialnämnd arbetsutskott 21 11 30  
 
Ärende gällande lokalförsörjningsplanen, Trygghetsboende punkt 8. 
 
  
Socialdemokraterna i Vallentuna godkänner prognosen i sin helhet men har ett tilläggsyrkande 
gällande punkten Trygghetsboende. Yrkandet handlar om att: Trygghetsboende ska vara ett riktigt 
trygghetsboende.  
 
Skillnader mellan Trygghetsboende och äldreboende: 
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det 
ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för 
måltider, samvaro, hobby och rekreation.  
 
Socialdemokraterna yrkar på: 
 att:  det på Trygghetsboendet ska finnas personal/bovärd på plats på angivna tider. Det ska också 
erbjudas ett serviceutbud som till exempel gemensamma måltider ,fotvård, städ, tvätt, gymnastik 
eller annan service som kan vara aktuell för de boende och skapa just trygghet.  
att: Trygghetsboendet ska  vara i formen av hyresrätt via bostadskön.  
 
 
 
För socialdemokraterna i Vallentuna 
 
 Ing-Marie Elfström   2021 11 30     
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