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Lokalbehovsplan
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Sammanfattning

I arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente anges att nämnden ytterst ansvarar för att
behovet av lokaler är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska årligen till
kommunstyrelsen inkomma med en bedömning av sina behov av lokaler både på kort och långt
sikt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer att
innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamhet. Det finns faktorer i
omvärlden som kommer att påverka arbetssätt och utformning av lokaler framöver, till exempel
bostadsbrist, digitalisering, översyn av socialtjänstlagen och ökad samlokalisering
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021-2035 och skickar den
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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ASN presidieberedning 2020-06-01
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-06-08
ASN presidieberedning 2020-09-02
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-09-10
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Luisa Hansson
Ärendet
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Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer Malmös befolkning att växa med nästan
12 000 nya invånare de närmast tre åren och med knappt 50 000 fram till 2030. Med samma

2 (2)
ökningstakt kommer Malmö att ha drygt 412 000 invånare vid slutet av perioden denna plan
omfattar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de Malmöbor som
har behov av insatser och rätt till bistånd och har genom sitt uppdrag en viktig roll i stadens
arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Nämnden står inför komplexa utmaningar som
kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet, dess omfattning och därmed lokalbehovet
påverkas i hög grad av både folkmängden och av befolkningens behov av nämndens insatser.
Nämnden har, enligt reglementet, ansvar för den socialt betingade hemlösheten i staden.
Nämnden har en tydlig ambition att stärka arbetet inom detta område genom ett effektivt
användande av boenden i egen regi samt att säkerställa att alla boendeplaceringar följer
brukarens planering.
Nämnden har beslutat att öka antalet insatser i egen regi - både öppenvård och dygnsvård - samt
att ha fler, mer flexibla och samordnade insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av
vården och öka kostnadseffektiviteten.
Verksamhetsförändringarna kräver ändamålsenliga lokaler som stödjer nämndens måluppfyllelse
och det är viktigt att det finns tillgång till lokaler för nämndens verksamheter i hela staden.
Ansvariga

Ekonomichef Luisa Hansson

