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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Ekonomiavdelningen 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-12-07 

Behovsprognos för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning, för perioden 2022-2041 
 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten Behovsprognos av bostäder 
för personer med funktionsnedsättning, för perioden 2022-2041 daterad   
den 2 november 2022. 

2. Socialnämnden beslutar att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen 
som ett underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplanering. 

Sammanfattning 
I rapporten Behovsprognos Funktionsnedsättning, för perioden 2022-2041 
presenteras behovet av bostäder inom ramen för socialnämndens verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning. Cirka trettio fler invånare än idag antas 
behöva ett boende inom de kommande fem åren.  
 
Under hela prognosperioden 2022-2041 beräknas drygt femtio fler personer 
behöva hjälp med boende. Merparten, cirka åtta av tio personer, antas beviljas 
bostad enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 
 
Ärendet 
 
Behovsprognosen visar på behovet av bostäder inom Täby kommun för 
socialnämndens verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Behovsprognosen visar att cirka trettio fler personer än idag behöver ett boende 
inom de kommande fem åren. Tjugosju av dessa personer faller inom ramen för 
LSS, fördelade på 22 i gruppbostad och fem i servicebostad. Inom ramen för SoL 
antas tre fler personer behöva hjälp med boende under samma period. Under 
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hela prognosperioden 2022-2041 beräknas sammantaget drygt femtio fler 
personer vara i behov av ett boende. Behovet finns framförallt bland boende 
beviljade enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Prognosen bygger både på känt behov inom verksamheten idag samt ett 
beräknat behov till följd av Täbys väntade befolkningsökning.  
 
Behovsprognosen är en del av underlaget till kommunens lokalförsörjnings-
planering. Ställningstagande kring hur dessa behov ska tillgodoses blir en del i 
den strategiska planeringen. Prognosen ska också bidra till att förtydliga för olika 
aktörer vilka behov av boende som socialnämnden har för personer med 
funktionsnedsättning. 

Ekonomiska överväganden 
Ärendet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Behovsprognosen utgör ett 
underlag till kommunens lokalförsörjningsplan. 
 
 
Claes Lagergren 
Socialchef 
 

Bilagor 

- Rapport Behovsprognos Funktionsnedsättning, för perioden 2022-2041 
daterad den 2 november 2022. 

Expedieras 

Avdelningschef Camilla Wass 

Analytiker Joachim Köhler 
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