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Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen
och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik
från kommun- och regiondatabasen (Kolada) samt tidigare utveckling av behov
och andra kända faktorer.

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-06-20

2 (3)

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning1 ska en sammanhållen
lokalförsörjningsplan årligen behandlas i kommunstyrelsen. Enligt riktlinjerna
har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör
ett underlag till den sammanhållna anläggnings- och lokalförsörjningsplanen.
Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det
gäller att möta framtidens behov.
Den 10 maj 2022, § 81, beslutade kommunstyrelsen om en anläggnings- och
lokalförsörjningsplan för 2022-2034. Kommundirektören fick i uppdrag att i
samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som är pågående
samt de som ligger under kortsiktiga behov i anläggnings- och
lokalförsörjningsplanen. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i
kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.
Arbetet med de pågående uppdragen samordnas genom den strategiska
lokalgruppen och kommunens lokalstrateg.
Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida
lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden för
perioden 2023-2035. Underlaget är indelat i tre avsnitt; behov där uppdrag
redan pågår, prognostiserade behov på kort sikt samt prognostiserade behov
på lång sikt. Utgångspunkter är kommunens befolkningsprognos för perioden
2022-2035, statistik från kommun- och regiondatabasen (Kolada) samt tidigare
utveckling av behov och andra kända faktorer. Förvaltningens behov av lokaler
styrs främst av socialtjänstlag och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Ekonomiska konsekvenser

Underlaget innehåller förslag till framtida investeringsbeslut och kan således få
ekonomiska konsekvenser i ett senare skede. I beräkningen bör vägas in att
boendeplatser eller andra insatser som inte kan tillgodoses inom kommunen
istället köps externt, oftast till ett högre pris än om motsvarande kunnat
erbjudas i kommunen. Ett beslut om boendeplats eller annan insats som inte
kan verkställas kan också medföra kostnader för viten.
Prövning av barnets bästa

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter omfattar flera insatser som direkt
eller indirekt berör barn och ungdomar där ändamålsenliga lokaler är
grundläggande för genomförandet. En bedömning av barnets bästa görs i varje
enskilt ärende i den löpande verksamheten.

1

Antagna i KF 2017-02-23, § 18
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Kopplat till framtida lokalbehov som lyfts i detta underlag genomförs en
prövning av barnets bästa i samband med respektive uppdrag
kommunstyrelsen beslutar om att arbeta vidare med.
Bilagor

Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till
anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshindersrådet
(KFR) har tagit del av underlaget och bjudits in att lämna synpunkter.

