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Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 

Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton nb 
Tid Onsdagen den 20 februari 2013, kl. 10.00 –16.00 

 
Gruppmöte Den 20 februari, kl 08.15 – 10.00  (S) (V) (MP), Hamilton, inkl kaffe 
 Den 20 februari, kl 08.00  – 10.00 (M), (FP), (KD) (C), Grand, inkl kaffe 
 
Presskonferens Den 21 februari, 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  

Beredning har ägt rum den 6/2 kl 08.15 – 12.30.  
Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande Anita Walther (V),  
och Jan Rust (M).  
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Beslutsärenden   Handling/föredragande 
6. Gemensam upphandling av vård- och   Handling/Marita OlssonNarving 

omsorgsboende för äldre    
Ordförandens förslag till beslut:   
att  uppdra till förvaltningen att genomföra 
 gemensam upphandling, tillsammans  
 med AB Gavlegårdarna av vård- och  
 omsorgsboende för äldre, samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka den 
 beslutade upphandlingsformen. 
 

7. Öppen upphandling av gruppboende för  Handling/Marita OlssonNarving 
Personer med funktionsnedsättning 
Ordförandens förslag till beslut:   
att uppdra till förvaltningen att genomföra  
 öppen upphandling av gruppboende för  
 personer med funktionsnedsättning i enlighet  
 med upprättat förfrågningsunderlag, samt 
 
att delegera rätten till administrativ chef  
 Marita OlssonNarving att, efter samråd med  
 nämnden, fatta tilldelningsbeslut för  
 upphandling av gruppboende för personer  
 med funktionsnedsättning. 
 

8. Öppen upphandling av vård- och omsorgsboende Handling/Marita OlssonNarving 
för äldre 
Ordförandens förslag till beslut:   
att uppdra till förvaltningen att genomföra  
 öppen upphandling av vård- och  
 omsorgsboende för äldre i enlighet med  
 upprättat förfrågningsunderlag, samt 
 
att delegera rätten till administrativ chef  
 Marita OlssonNarving att, efter samråd med  
 nämnden, fatta tilldelningsbeslut för  
 upphandling av vård- och omsorgsboende. 

 
9. Årsredovisning år 2012 för Omvårdnadsnämnden  Handling/Leif Sjöberg 

inklusive verksamhetsberättelse och uppföljning  
av medarbetarperspektivet 
Ordförandens förslag till beslut:   
att  godkänna Årsredovisning år 2012 för 
 Omvårdnadsnämnden. 
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10. Remiss – Medborgarförslag – Att kommunen tar  Handling/Marina Norrman 
fram en broschyr för äldre   
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 

11. Samråd - Förslag till revidering av resepolicy för  Handling/ Lena Isokivelä 
för Gävle kommun   
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till yttrande 
 som sitt eget. 

 
12. Remiss – Medborgarförslag – Ge isbroddar till  Handling/ Lena Isokivelä 

alla på deras 65-års dag   
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till beslut  
 som sitt eget. 
 

13. Remiss – motion (M) – Anhörig/Anhörigvårdare Handling/ Lena Isokivelä 
mitt i livet  
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till yttrande på 
 motionen, att Omvårdnad Gävle skall delta 
 i projektet ”Arbetsgivare för Anhöriga”, 
 som sitt eget.  
 

14. Remiss – motion (M) – Volontärverksamhet i Handling/ Lena Isokivelä 
Gävle kommun 
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till yttrande på 
 motionen, att Gävle kommun bör utreda om 
 volontärsamordningen kan och bör omfatta 
 fler verksamheter än den som finns inom 
 Omvårdnad Gävle, som sitt eget. 
 

15. Remiss – motion (M) – Införande av e-hemtjänst Handling/ Lena Isokivelä 
i Gävle kommun 
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till beslut som 
 sitt eget. 

 
16. Remiss – motion (KD) – Utred regional äldrepeng Handling/Lena Isokivelä 

Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till yttrande 
 som sitt eget. 
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17. Samråd – Södertull 13:14 m fl, del av Samariten  Handling/Lena Isokivelä 
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta förvaltningens förslag till yttrande 
 som sitt eget. 
 

18. Besluts- och delegationsförteckning för  Handling/Ewa Molarin 
Omvårdnadsnämnden 2013   
Ordförandens förslag till beslut:   
att anta besluts- och delegationsförteckning 
 för Omvårdnadsnämnden 2013. 

 
19. Delegationsbeslut 
20. Kurser/konferenser 

- Seniordag 8/3   Handling 
  
 
Informationsärenden   Handling/föredragande 
21. Hemtjänst Centrum   Pia Gabrielli  
22. Presentation av kostprojektet samt nattfasterapport  Handling/Anders Rhodin 

från mätningar november 2012     
23. Aktuellt från förvaltningen  Annmarie Sandberg 
24. Information om möte Nätverk Närvård  Lena Lundgren 
25. Ekonomisk rapport inkl. månadsrapport  Handling/Leif Sjöberg 

och styrkort, december  
26. Nöjd kund undersökning – utse referensgrupp Lena Isokivelä 
27. Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 4 år 2012 Handling/Lena Isokivelä 
28. Frågor från nämndens ledamöter 

- Fråga från Anita Walther (V)  Handling delas 
- Fråga från (KD), (C), (FP) och (M) i nämnden Handling 

29. Anmälningsärenden   Handling   
30. Övrigt 

- Planeringsdagar 10-11 april 
 
 

Kl. 13.00 
Kl. 13.30  


