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Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 

Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton nb 

Tid Onsdagen den 26 oktober 2011, kl. 10.00 –17.00 

 

Gruppmöte Den 26 oktober, kl 08.00  – 10.00 (S) (V) (MP), Hamilton, inkl kaffe 

 Den 26 oktober, kl 08.00  – 10.00 (M), (FP), (KD) (C), Iggön, inkl kaffe 

 

Presskonferens Den 27 oktober, Kl. 08.15, 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  
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Beslutsärenden   Handling/föredragande 

6. Boendeplan för särskilt boende 2012-2015  Handling/Lena Isokivelä, 

med utblick mot 2025   Marita OlssonNarving 

Ordförandens förslag till beslut:   

att   anta förslaget till boendeplan för särskilt boende  

 för 2012-2015 med utblick mot 2025, 

att  hemställa att kommunstyrelsen beslutar vidtaga  

 erforderliga plan- och genomförandeåtgärder så  

 att vård- och omsorgsprojekt enligt den fastställda  

 boendeplanen kan färdigställas, 

att  hemställa att nämnda projekts investerings- och  

 driftskostnader beaktas i kommunens års- och  

 långtidsbudgetar, samt 

att  uppdra åt förvaltningen att under planperioden  

 utreda möjligheterna till ökad valfrihet  

 gällande särskilt boende 

 

7. Boendeplan för särskilt boende 2012  Handling/Lena Isokivelä, 

Ordförandens förslag till beslut:   Marita OlssonNarving 

att  planera/projektera för ett under 2012 nytt  

 gruppboende med ca fem lägenheter med  

 inriktningen socialpsykiatri, 

att  påbörja planering/projektering under 2012  

 av ytterligare ca 12 lägenheter i  befintliga  

 servicebostäder/serviceboenden,  

att  under 2012 successivt fortsätta konverteringen  

 av lägenheter på Bergmästaren till korttidsplatser, 

att  flytta verksamheten från Björkegrenska gården  

 under hösten 2012 till Furugården,  

att  lämna lokalerna vid Björkegrenska gården  

 hösten 2012 samt säga upp gällande hyreskontrakt  

 till avtalets utgång 2014, samt 

att  arbeta fram förslag under 2012 för kommande  

 utformning och utnyttjande av  

 Bomhusgården/Kristinelundsgården.   

 

8. Översyn av icke lagstadgad verksamhet  Handling/Lena Isokivelä 

- Biståndsbeslut för vistelse på Villa Milbo 

Ordförandens förslag till beslut:   

att   vistelse på Villa Milbo från och med  

 1 februari 2012 skall föregås av en 

 behovsbedömning och beslut från 

 handläggare. 
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9. Avveckling av de tillfälliga korttidsplatserna  Handling/Lena Isokivelä 

på Bomhusgården 

Ordförandens förslag till beslut:   

att uppdra till förvaltningen att stegvis avveckla  

 de totalt 30 tillfälliga korttidsplatserna på  

 Bomhusgården genom att i ett första steg minska  

 åtta platser från den första februari 2012 och  

 med målsättning att samtliga tillfälliga platser  

 skall vara avvecklade vid halvårsskiftet, samt 

att månadsvis följa och rapportera utvecklingen till  

 nämnden för att säkerställa att avvecklingsplanen  

 är genomförbar. 

 

10. Delegationsbeslut 

11. Kurser/konferenser 

 
 

Informationsärenden   Handling/föredragande 

12. Information om mål och ramar 2012 och framåt Anders Larsson 

13. Ekonomisk månadsrapport inkl styrkort, sept 2011 Handling/Leif Sjöberg 

14. Aktuellt från förvaltningen  Annmarie Sandberg  

15. Aktuellt läge LOV   Carina Zettlin 

16. Information om taxor och avgifter  Marita OlssonNarving 

17. Anmälningsärenden   Handling 

18. Frågor från nämndens ledamöter 

- Lennart Ahlenius (svar i november) 

19. Övrigt 
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