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Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 

Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton nb 

Tid Onsdagen den 30 november  2011, kl. 10.00 –17.00 

 

Gruppmöte Den 30 november, kl 08.00  – 10.00 (S) (V) (MP), Hamilton, inkl kaffe 

 Den 30 november, kl 08.00  – 10.00 (M), (FP), (KD) (C), Grand, inkl kaffe 

 

Presskonferens Den 30 november, Kl. 17.00, Hamiltongatan 22, hos förvaltningschefen 

 

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare, Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, fax 026-17 88 16,  

e-post: lena.wigg@gavle.se  

 

 

 

 

Lena Lundgren (S) 

Ordförande 

 

 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop 

3. Val av justerare 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Anmälan av beredning  

Beredning har ägt rum den 16/11 kl 08.15-12.25.  

Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande Anita Walther (V),  

Jan Rust (M) och Per Almberg (MP). 

 

 

 

 

OBS! 
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6. Besök av Carema Care AB 

 

 

Beslutsärenden   Handling/föredragande 

7. Förlängning av avtal om servicetjänster åt äldre Handling/Weine Johansson 

Ordförandens förslag till beslut:   

att  förlänga avtalet med Arbetsmarknadsenheten  

 om utförande av vissa servicetjänster åt äldre  

 till 2012-12-31,  

att  avsätta 550 000 kr som ersättning till  

 Arbetsmarknadsenheten för tjänsternas  

 utförande. 

 

8. Ersättningsnivåer 2012   Handling/Leif Sjöberg 

Ordförandens förslag till beslut:   

att   anta förslag till ersättningsnivåer 2012. 

 

9. Översyn av taxor och avgifter – förändrad timtaxa Handling/Marita OlssonNarving 

inom ordinärt boende 

Ordförandens förslag till beslut:   

att avgiften för timtaxa i ordinärt boende höjs  

 från 278 kronor till 350 kronor, 

att  föreslå omvårdnadsnämnden att anta  

 avgiftsförändringen samt att föreslå  

       kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 detsamma, samt  

att    förändringen gäller fr o m 2012-03-01  

 och ska årligen justeras. 

 

10. Översyn av taxor och avgifter – installationsavgift Handling/Marita OlssonNarving 

för trygghetslarm-/telefon 

Ordförandens förslag till beslut:   

att installationsavgift motsvarande beloppet  

 för timtaxa debiteras kund, 

att    föreslå omvårdnadsnämnden att anta  

 föreslagen taxa gällande installationsavgift samt 

 att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 detsamma, samt 

att förändringen gäller fr o m 2012-03-01 och  

 ska justeras årligen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 10.00 
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11. Översyn av taxor och avgifter – samordnade Handling/Marita OlssonNarving 

transporter till dagverksamhet 

Ordförandens förslag till beslut:   

att avgift för enkelresa med samordnade  

 transporter till och från dagverksamhet  

 höjs från 18 kronor till 26 kronor,  

att    föreslå omvårdnadsnämnden att anta  

 avgiftsförändringen samt att föreslå  

        kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 detsamma, samt  

att    förändringen gäller fr o m 2012-03-01  

 och ska årligen justeras. 

 

12. Översyn av taxor och avgifter – avgift för Handling/Marita OlssonNarving 

förbrukningsvaror inom särskilt boende 

Ordförandens förslag till beslut:   

att avgiften kopplas till konsumentprisindex,  

 och justeras årligen, 

att avgiften höjs från 110 kronor till  

 125 kronor/månad, 

att  föreslå omvårdnadsnämnden att anta  

 avgiftsförändringen samt att föreslå   

 kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 detsamma, samt  

att förändringen gäller fr o m 2012-03-01. 

 

13. Justering av tillämpningsanvisningar  Handling/Marita OlssonNarving 

Ordförandens förslag till beslut:   

att   besluta om avgiftssystem och tillämpnings- 

 anvisningar inom äldre- och handikappomsorg  

 för 2012, samt 

att tillämpningsanvisningarna revideras årligen. 

 

14. Nedläggning av dagverksamhet för   Handling/Ann-Britt Nordahl 

personer med demens     

Ordförandens förslag till beslut:   

att stänga dagverksamheten Gläntan som bedrivs  

 för personer med demenssjukdom fr o m  

 årsskiftet 2011/2012. 

 

15. Sammanträdesdatum för Omvårdnadsnämnden  Handling 

år 2012     

Ordförandens förslag till beslut:   

att   fastställa föreslagna sammanträdesdatum  

 för Omvårdnadsnämnden år 2012. 
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16. Förfrågningsunderlag – LOV:en  Handling delas 

 

17. Delegationsbeslut 

18. Kurser/konferenser 

- Lyssnarmöte på FUB, 1/12  Handling 

- Lyssnarmöte på Nygården, 8/12  Handling 

 
 

Informationsärenden   Handling/föredragande 

19. Besök av X-Trafiks handläggare Roger Östlund  

– uppföljning av ingångna avtal – färdtjänst   

20. Aktuellt från förvaltningen  Handling/Annmarie Sandberg 

21. Ekonomisk månadsrapport inkl styrkort, okt 2011 Handling/Leif Sjöberg 

22. Information från Förebyggande   Kerstin Weivert 

23. Information om förvaltningens arbete med  Anita Bjurström 

Personalförsörjning 

24. Uppföljning friskvårdskuponger samt   Anita Bjurström 

hälsofrämjande arbete 

25. Förslag att organisera all personlig assistans  Handling/Helena B Jansson 

under Omvårdnadsnämnden 

26. Anmälningsärenden   Handling 

27. Frågor från nämndens ledamöter 

- Lennart Ahlenius (KD) 

- Anders Jansson (M) – svar i december 

28. Övrigt 

 
 

 

 

 

 

 

Kl. 13.30 

 
 

  

Kl. 13.00 


