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Boendeplan för särskilt boende 2018-2021 
med utblick mot 2030  

1. Sammanfattning 
Gävle kommun har sedan 2016 ett överskott på lägenheter för äldre i 

vård- och omsorgsboenden. Tills vidare pareras överskottet till stor del av 

att Älvkarleby kommun köper ett 30-tal lägenheter på Attendos boende, 

Pukslagarvägen i södra Bomhus samt genom att Omvårdnad Gävle har 

stängt fyra avdelningar på Kristinelund i Bomhus. I den föregående boen-

deplanen för särskilt boende presenterade förvaltningen ett utbyggnads-

förslag som innebar att Kristinelund stängdes helt från och med 2019 och 

att Sofia Magdalena byggdes om för att sedan återöppnas 2019 och på så 

sätt ersätta Kristinelund.  

 

Denna utbyggnadsplan antogs inte av fullmäktige och istället uppdrogs åt 

förvaltningen att i en genomlysning av föregående boendeplan bland an-

nat ta fram en handlingsplan för att använda Kristinelund fram till 2022 

istället. Omvårdnad Gävle har presenterat ett sådant utbyggnadsscenario 

i dokumentet Genomlysning av Boendeplanen för särskilt boende 2017-

2020 med utblick mot 2025, men kommer inte heller i den här boende-

planen att föreslå en användning av Kristinelund som sträcker sig längre 

än till 2019.  

 

Frågan om Kristinelund kan byggas om för att uppfylla moderna tillgäng-

lighets- och arbetsmiljökrav utreddes 2011 i samarbete med Maxim arki-

tekter. Utredningen konstaterade att det inte går att bygga om boendet 

och samtidigt behålla enheter som är tillräckligt stora för att hålla effektiv 

driftsekonomi på boendet.    

 

Detta innebär att Omvårdnad Gävle är i behov av ett boende som kan er-

sätta Kristinelund från och med 2020 för att inte riskera att åter få köer 

till sina vård- och omsorgsboenden. Enligt nuvarande prognos skulle det 

fattas ca 70 lägenheter år 2020 och ca 100 lägenheter 2021 om Kristi-

nelund avvecklas utan att det ersätts med ett nytt boende i kommunen. 
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Från och med 2023 tyder nuvarande prognos på att ytterligare ca 360 lä-

genheter– vilket motsvarar fyra större boenden - kommer att behöva pro-

duceras i kommunen för att balansera utbud och behov fram till 2030.  

Utifrån nuvarande utbyggnadsplan i förhållande till uppskattat behov på 

planeringsområdesnivå kommer behovet av nya vård- och omsorgsboen-

den fram till år 2030 vara störst i centrala Gävle (lokalt framför allt 

Nynäs och Brynäs) därefter Valbo och Sätra. En mer detaljerad beskriv-

ning återfinns i stycket ”Planering på områdesnivå för vård- och om-

sorgsboenden fram till 2030” under avsnitt 3.4. 

Under 2016 öppnade Gävle kommuns första barnboende på Hövdingavä-

gen 61. Gruppboendena i Forsbacka och Östra Storhagen färdigställdes 

liksom gruppbostaden på Västerbacken i Hille. 

Pågående byggprojekt för personer med funktionsnedsättning är grupp-

boendet vid Selggrens i Strömsbro som förväntas öppna i september 2017 

samt gruppbostaden på Gävle strand som förväntas öppna 2018 respek-

tive gruppbostaden i kvarteret Sågbocken vid Parkvägen. 

Ytterligare ett gruppboende är planerat att projekteras i Södra Hem-

lingby kring 2020 och en tomt i Västra Lindbacka har reserverats för att 

kunna användas till ett boende för barn och unga enligt LSS 9.8. 

Omvårdnad Gävle planerar att göra om det nuvarande gruppboendet på 

Väpnargatan 50, Brynäs till en servicebostad samt att efter färdigställan-

det av gruppbostaden på Gävle strand att avveckla gruppbostaden Första 

Tvärgatan 11, Brynäs.  

De lokaler som tidigare använts till avlösningsvistelse för äldre på Norra 

Prästvägen 12 B har byggts om för att användas till korttidsvistelse för 

kunder med LSS- beslut om korttidsvistelse samt för annan verksamhet 

så som avlösningsvistelse för kunder med funktionsnedsättning. 

Behovet av boende för barn och unga fortsätter att öka och det finns där-

för anledning att om möjligt tidigarelägga byggnationen av det planerade 
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boendet i Västra Lindbacka. I övrigt har Omvårdnad Gävle för närva-

rande balans i utbud och behov av särskilda boenden för personer med 

funktionsnedsättning. Detta gäller för gruppbostäder LSS, gruppboenden 

SoL, servicebostäder LSS, serviceboenden SoL samt korttidsvistelse LSS.  

Vad gäller servicebostäder LSS har förvaltningen ett flertal vakanser som 

kunder i kö tackat nej till. Vad gäller kommande behovsutveckling är det 

behovet av servicebostäder respektive serviceboenden som kommer be-

höva prioriteras på grund av svårigheten i att hitta lämpliga lägenheter 

att knyta till befintliga boenden, vilket är en följd av kommunens all-

männa bostadsbrist. Mot bakgrund av detta är det förvaltningens förslag 

att göra om Väpnargatan 50 till en servicebostad för att även täcka kom-

mande behov.  

För att hålla balans mellan utbud och behov av de olika boendeformerna 

fram till 2021 tyder nuvarande behovsinventering på att det planerade 

boendet för barn och unga i Västra Lindbacka om möjligt realiseras tidi-

gare än enligt plan. Därutöver kommer ytterligare en ny servicebostad 

behöva öppna kring 2019, ett nytt serviceboende kring 2020, ett nytt 

gruppboende att behöva öppna kring 2021 respektive en ny gruppbostad 

att behöva öppna kring 2021 för att bibehålla balans mellan utbud och 

behov under hela planeringsperioden.  

2. Bakgrund och definitioner 
 
Omvårdnad Gävles boendeplan för särskilda boenden omfattar både pla-

nering för äldre och personer med funktionsnedsättning. Boendeplanen 

beskriver också Omvårdnad Gävles nuvarande och förväntade behov av 

särskilda boenden respektive nuvarande och planerad tillgång på sär-

skilda boenden samt hur beståndet svarar mot förväntat behov under 

planeringsperioden 2018-2021.  

 

Begreppet ”behov” som används i dokumentet är det samma som Om-

vårdnad Gävles behov av lägenheter för att kunna verkställa beviljade be-

slut om särskilt boende. På flera ställen i dokumentet hänvisas till ”den 



Sida 4 (24) 
 

   

 

    
 
 
 

föregående boendeplanen” med detta avses dokumentet ”Boendeplan för 

särskilt boende 2017-2020 med utblick mot 2025 (Dnr 16ON117)”. 

 

Särskilt boende är ett samlingsnamn för de boendeformer som kommu-

nen beviljar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).  

 

Särskilt boende för äldre beviljas i form av vård- och omsorgsboende en-

ligt 4 kap 1 § SoL. Senior- och trygghetsbostäder är boendeformer för 

äldre i det ordinarie bostadsbeståndet och i Gävle kommunkoncern är det 

Gavlegårdarna som bygger och förvaltar sådana boenden – dessa boen-

deformer ansvara alltså inte Omvårdnad Gävle för.   

 
Boende till personer med funktionsnedsättning kan beviljas i form av 

gruppbostad eller servicebostad enligt LSS 9.9 för personkrets 1 respek-

tive 2 (personer med utvecklingsstörning, autism, Aspergers syndrom re-

spektive personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder). Omvårdnad 

Gävle kan också bevilja ansökningar om boende för barn och unga enligt 

LSS 9.8. Sådana beslut verkställs i boendeformen boenden för barn och 

unga.  

 

Boende till personer med psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas 

enligt 4 kap 1 § SoL eller enligt LSS 9.9 för personkrets 3 (personer med 

stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppen-

bart inte beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i 

vardagen). Sådana beslut verkställs i form av gruppboende eller service-

boende.   
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Planering av särskilda boenden 
för äldre 

3. Vård- och omsorgsboenden 

3.1 Bestånd – Vård- och omsorgsboenden 
Under 2016 genomfördes flera förändringar i Omvårdnad Gävles bestånd 

av vård- och omsorgsboenden. Tre nya boenden öppnade på Gävle 

strand, Solgårdsgatan och på Södra Centralgatan. Ytterligare ett tillskott i 

beståndet kom av att 10 lägenheter i vård- och omsorgsboende öppnade 

på Flemminggatan efter att korttidsenheten där flyttats till Bergmäs-

taren. Sammanlagt innebar detta att 194 lägenheter öppnade på Gävles 

vård- och omsorgsboenden under 2016.  

 
Tabell 3.1: Antal lägenheter i Gävles vård- och omsorgsboenden 2017 
 

Vård- och omsorgsboende Lägenheter 
2017 

Verksamheten 
 drivs i 

Vallongården  96 Egen regi 
Flemminggatan  75 Egen regi 
Forellplan  124 Egen regi 
Hilleborg  50 Egen regi 
Selggrensgården  62 Egen regi 
Kristinelund  44 (-41) Egen regi 
Furugården  123 Egen regi 
Solberga  36 Egen regi 
Ängslyckan 27 Egen regi 
Gävle strand 60 Egen regi 
Solgårdsgatan 44 Egen regi 
6:e Tvärgatan  54 Vardagas regi 
Stigslund  40 Vardagas regi 
Vinddraget  64 Attendos regi 
S Centralgatan 81 Humanas regi 
Pukslagarvägen 54 Attendos regi 
Villa Vallon 54 (+54) Opalen vårds regi 
   
Totalt antal lägenheter 1088 (+13) Extern och egen regi 

Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per vård- och omsorgsbo-
ende samt i vems regi som boendet drivs. Tal i parentes beskriver förändringar från föregående 
boendeplan. 
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Under året stängde Sofia Magdalenas vård- och omsorgsboende med 94 

lägenheter liksom Bergmästarens 30 vård- och omsorgsboendelägen-

heter. Senare på året stängdes också en avdelning på Kristinelund om 11 

lägenheter. Det vill säga att sammanlagt 134 gamla lägenheter stängdes 

under 2016. 

 

Nettoökningen av vård- och omsorgsboenden blev således 60 lägenheter 

under året. 

  

Efter att en avdelning på Furugården byggts om under 2016 flyttades den 

finska avdelningen som tidigare funnits på Sofia Magdalena dit. Antalet 

lägenheter med finskspråkig inriktning utökades därmed från 8 till 9 lä-

genheter. 

 

Under våren 2017 öppnade Villa Vallonen med 54 lägenheter i Opalen 

vårds regi. Samtliga lägenheter på Villa Vallonen planeras ha demensin-

riktning. För att dämpa det överskott på lägenheter med demensinrikt-

ning som förväntas uppstå i och med Villa Vallonens öppnande har Om-

vårdnad Gävle påbörjat stängning av samtliga lägenheter med demensin-

riktning på Kristinelund i Bomhus. Sammanlagt rör det sig om 30 lägen-

heter som stängs under 2017 utöver de 11 som stängdes under 2016. 

 

Under planeringsperioden kommer det behöva genomföras ombyggnat-

ion av tak på två av Furugårdens huskroppar. Ombyggnationerna kom-

mer kräva evakuering av ca 20 kunder. I och med kommunens överkapa-

citet på boenden är det lämpligt att genomföra ombyggnationerna under 

planeringsperioden. Möjliga evakueringslösningar är de stängda avdel-

ningarna på Bergmästaren och Kristinelund. 

3.2  Behov - Vård- och omsorgsboenden 
I föregående boendeplan uppskattades förväntat genomsnittligt behov av 

lägenheter under 2016 till 1 044 lägenheter. Faktiskt utfall, som bara blev 

ett genomsnitt på 1025, avviker i större utsträckning från prognosen än 

vad som varit fallet i boendeplanerna från 2014- 2016.  
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Diagram 3.2.1: Omvårdnad Gävles behov av vård- och omsorgsboenden per månad 
under 2016 

 
 
Diagrambeskrivning: Heldragen linje visar Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i vård- och 
omsorgsboenden per den 16:e varje månad under 2016. Streckad linje visar Omvårdnad Gävles ge-
nomsnittliga behov av lägenheter i vård- och omsorgsboende under 2016. Uppgifterna är hämtade 
från Omvårdnad Gävles verksamhetssystem. 
 

Att utfallet inte överensstämt med prognosen beror till största del av ett 

fel i det statistiska underlag som använts, där sammanlagt 14 kunder som 

varit avlidna fortsatt vara registrerade som aktiva beslut i Omvårdnad 

Gävles verksamhetssystem. Tre av dessa individer har varit avlidna sedan 

2012, två sedan 2013, två sedan 2014, fem sedan 2015 och två tillkom un-

der 2016 – det vill säga att antalet ökat kontinuerligt sedan 2012 fram 

tills att det uppdagades 2016. Dessa individer är borttagna ur statistiken 

för detta års boendeplan. Hur felet har kunnat uppstå och hur det ska 

kunna undvikas framöver är under utredning. 

 

Sammantaget innebar öppnandet av tre nya boendena i kommunen un-

der 2016 - trots att de i stor utsträckning ersatte äldre uttjänta lokaler - 

ett tillskott på lägenheter som översteg Omvårdnad Gävles behov. Det vill 

säga att det uppstod ett överskott på vård- och omsorgsboenden. Trots 

överskottet har det under 2016 hela tiden funnits en kö till Gävles vård- 

och omsorgsboenden under 2016. Som framgår av diagram 3.2.1 ovan va-

rierar behovet av lägenheter stort under året medan Omvårdnad Gävle 

planerar utifrån årets förväntade genomsnittliga behov. Variationen i be-

hovet av lägenheter över året förklarar på så sätt till viss del att en kö 
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uppstår samtidigt som det finns ett överskott, men den främsta förkla-

ringen är att kunderna hellre avvaktar erbjudande till något av sina öns-

kade boenden än att flytta in där det för tillfället finns en ledig plats. 
 
Diagram 3.2.2: Antal ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende med de-
mens- respektive somatisk inriktning under 2016 

 
Diagrambeskrivning: Diagrammet visar antal ej verkställda beslut om vård- och omsorgsbo-
ende per månad under 2016. Heldragen svart linje med brytpunkter visar antalet ej verkställda be-
slut med somatisk inriktning. Streckad röd linje visar antalet ej verkställda beslut med demensin-
riktning. Uppgifterna är hämtade från statistik som förs av Omvårdnad Gävles boendesamord-
nare. 
 
Sett till utvecklingen av beslut om vård- och omsorgsboende med soma-

tisk respektive demensinriktning fortsätter behovet av lägenheter med 

demensinriktning att vara större än lägenheter med somatisk inriktning. 

 
Diagram 3.2.3: Omvårdnad Gävles behov av vård- och omsorgsboenden 2016- 2021 

 
Diagrambeskrivning: Diagrammet visar Omvårdnad Gävles beräknade behov av lägenheter i 
vård- och omsorgsboenden utifrån nuvarande prognos från 2017 (heldragen svart linje) samt uti-
från föregående prognos från 2016 (streckad linje). Röd fyrkant illustrerar vilket det genomsnitt-
liga behovet av lägenheter var under 2016 – det vill säga 1 025 lägenheter.  
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Samtliga fyraårsprognoser i boendeplanerna över Omvårdnad Gävles be-

hov av vård- och omsorgsboenden har sedan 2014 reviderats med +/- 20 

lägenheter på fyra års sikt, så också den här gången. Prognosen revideras 

ner med 17 lägenheter år 2020 från 1 129 lägenheter till 1 112 lägenheter. 

Förväntat behov år 2021 är 1 141 lägenheter enligt nuvarande prognos. 

3.3 Behov och bestånd - Vård- och omsorgsboenden  
I den föregående boendeplanen planerades en avveckling av Kristinelund 

fram till 2019 då Sofia Magdalena planerades att återöppnas efter om-

byggnation. Denna utbyggnadsplan antogs inte av fullmäktige och istället 

uppdrogs åt förvaltningen att i en genomlysning av föregående boende-

plan bland annat ta fram en handlingsplan för att använda Kristinelund 

fram till 2022 istället. Omvårdnad Gävle har presenterat ett sådant ut-

byggnadsscenario i dokumentet Genomlysning av Boendeplanen för sär-

skilt boende 2017-2020 med utblick mot 2025, men kommer inte heller i 

den här boendeplanen att föreslå en användning av Kristinelund som 

sträcker sig längre än till 2019.  

 

Frågan om Kristinelund kan byggas om för att uppfylla moderna tillgäng-

lighets- och arbetsmiljökrav utreddes 2011 i samarbete med Maxim arki-

tekter. Utredningen konstaterade att det inte går att bygga om boendet 

och samtidigt behålla enheter som är tillräckligt stora för att hålla effektiv 

driftsekonomi på boendet.    

 

Detta innebär att Omvårdnad Gävle är i behov av ett boende som kan er-

sätta Kristinelund från och med 2020 för att inte riskera att åter få köer 

till sina vård- och omsorgsboenden. Enligt nuvarande prognos skulle det 

fattas ca 70 lägenheter år 2020 och ca 100 lägenheter 2021 om Kristi-

nelund avvecklas utan att det ersätts med ett nytt boende i kommunen. 

 

Ett alternativ är att försöka tidigarelägga byggnationen av vård- och om-

sorgsboendet i södra Hemlingby till 2020 utifall att det skulle vara prak-

tiskt möjligt. I så fall skulle det boendet kunna fungera som ersättning till 

Kristinelund. Det får i sin tur två konsekvenser. För det första skulle det 

innebära att det uppstår en större överkapacitet på boenden i Andersberg 
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och Hemlingby, vilket riskerar att påverka beläggningsgraden på Vind-

draget 14 negativt. För det andra kommer det utifrån nuvarande prognos 

att behövas ytterligare två boenden fram till 2025 för att täcka behovsök-

ningen från 2020 och fram till 2025. 

 

Ett annat alternativ är att ersätta Kristinelund med ett annat boende som 

kommunen investerar i själv eller hyr från en externa aktör och att ligga 

kvar i tidsplanen för det planerade boendet i södra Hemlingby.  

 

Väljer kommunen att ersätta Kristinelund med ett nytt boende har Om-

vårdnad Gävle bara kännedom om två tillvägagångssätt som i dagsläget 

har förutsättning att realiseras i nya vård- och omsorgsboenden fram till 

2020. Det ena är att genomföra ombyggnationen av Sofia Magdalena i 

enlighet med föregående boendeplan eller att låta en extern aktör bygga 

ett nytt boende på tomten bredvid Humanas nyöppnade boende på Södra 

Centralgatan.  
 
Diagram 3.3: Tillgång på vård- och omsorgsboenden i förhållande till beräknat be-
hov under 2017 och planeringsperioden 2018- 2021 utan ersättning för Kristinelund 
 

 
 

Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet 
under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar samtliga lägenheter i Gävle kommun såväl 
i kommunal som privat regi. För närvarande köper Älvkarleby kommun ett 30-tal platser på 
Pukslagarvägen i Gävle kommun och förväntas fortsätta köpa ett antal platser fram till 2020. 
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3.4 Utblick mot 2030 – Vård- och omsorgsboenden 
Diagram 3.4: Tillgång på vård- och omsorgsboenden i förhållande till beräknat be-
hov under från 2022 och med utblick mot 2030 

 
Diagrambeskrivning: Svart streckad linje illustrerar det beräknade behovet under planerings-
perioden och fram till 2030. Blå stapel illustrerar antalet lägenheter i Gävle kommuns bestånd år 
2022 om inte ytterligare boenden planeras eller avvecklas i förhållande till nuvarande planering.    
 

Oavsett hur lösningen för Kristinelund ser ut fram till 2022 så kommer 

boendet inte kunna användas efter det. Har det då inte tillkommit något 

ytterligare boende utöver det planerade boendet med 80 lägenheter i 

södra Hemlingby kommer Omvårdnad Gävle sannolikt ha tillgång till 

1 124 lägenheter i sitt bestånd år 2022. Enligt nuvarande behovsprognos 

skulle det således behövas ca 360 lägenheter – vilket motsvarar fyra 

större vård- och omsorgsboenden – från 2022 och fram till 2030 för att 

balansera utbud och efterfrågan på vård- och omsorgsboenden i Gävle 

kommun.  

 

Med en ökad utbyggnad av trygghets- och seniorbostäder samt andra fö-

rebyggande åtgärder finns också möjligheten att behovsutvecklingen inte 

behöver bli lika brant som nuvarande prognos antyder. Möjligheten finns 

också att den äldre befolkningens allmänna hälsotillstånd förbättras och 

att detta leder till att det framtida behovet inte ökar i samma utsträck-

ning som nuvarande prognos antyder, men det mesta tyder ändå på att 

behovsökningen efter 2020 kommer bli brantare än den hittills varit. 
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Ett alternativ till att kommunen investerar i nya vård- och omsorgsbo-

ende är att genom ramavtalsupphandling för köp av plats hoppas att pri-

vata aktörer bygger ytterligare vård- och omsorgsboenden i kommunen 

som på ett bra sätt balanserar utbud mot behov. Avtalstiden för den nu-

varande överenskommelsen om köp av plats löper fram till 2019 med 

möjlig förlängning till 2021. I och med att upphandlingen för köp av plats 

måste göras om för att kommunen ska ha tillgång till de 189 lägenheter 

som idag finns i kommunen hos privata aktörer finns möjligheten att fler 

väljer att etablera sig i kommunen efter 2021. Det skulle kunna innebära 

att behov och utbud balanseras på ett bra sätt, men samtidigt finns det en 

risk att det istället uppstår en överkapacitet på kort sikt om flera aktörer 

skulle vilja etablera sig i kommunen samtidigt på samma sätt som under 

de tre senaste åren i Gävle kommun.  

 

Planering på områdesnivå för vård- och omsorgsboenden fram till 

2030 

Sett till var det i dagsläget finns vård- och omsorgsboenden eller planeras 

vård- och omsorgsboenden i förhållande till var behovet hos den äldre 

befolkningen kan förväntas vara som störst år 2030 är det tydligt att be-

hovet kommer att vara som störst i Gävles centrala delar. Nuvarande be-

hovsprognos i relation till nuvarande utbud pekar på ett underskott om 

ca 170 lägenheter år 2030. Centralt förväntas underskottet vara störst i 

stadsdelarna Brynäs respektive Nynäs. 

 

År 2030 förväntas det också ha uppstått ett underskott av vård- och om-

sorgsboenden i Stigslund, Hille, Strömsbro, Sätra, Lexe- Hagaström som 

tillsammans motsvarar ca 70 lägenheter. I Valbo- Forsbacka förväntas ett 

underskott om ca 60 lägenheter och i Bomhus förväntas ett underskott 

om ca 40 lägenheter att ha uppstått till 2030. 

 

I Hamrånge- Norrsundet respektive Hedesunda förväntas underskottet 

uppgå till ca 20 lägenheter i respektive område.  

 

Andersberg och Hemlingby förväntas ha ett sammanlagt överskott om ca 

25 lägenheter om Vinddraget fortfarande är i drift år 2030.  
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Sett till ovanstående behovsprognos på planeringsområdesnivå i förhål-

lande till nuvarande och planerat bestånd är det lämpligt att minst ett 

och högst två av de fyra vård- och omsorgsboenden, som behövs för att 

balansera utbud och behov fram till 2030, byggs i centrum.  

 

Gavlehov skulle kunna vara ytterligare en lämplig plats för att täcka för-

väntat underskott i Stigslund, Hille, Strömsbro, Sätra, Lexe- Hagaström 

samt Kungsbäck för att täcka behovet i Lexe- Hagaström samt Valbo. 

4. Korttids- och avlösningsvistelse för äldre 
Under 2016 genomfördes en stor omorganisering av Omvårdnad Gävles 

platser för korttids- och avlösningsvistelse för äldre. I och med öppnan-

det av vård- och omsorgsboendet på Gävle strand flyttades verksamheten 

för vård i livets slut från Bergmästarens korttidsenhet. Samtidigt samla-

des övriga platser för korttids- och avlösningsvistelse till Bergmästaren. 

Däribland verksamheten för avlösningsvistelse på Villa Milbo samt kort-

tidsverksamheten på Flemminggatan.    

 
Tabell 4.1: Antal platser för korttids- och avlösningsvistelse i Gävle 2017 

Platser för korttids- och 
avlösningsvistelse 

Platser 
2017 

Verksamheten 
 drivs i 

Bergmästaren  39 Egen regi 
Villa Brynäs/Milbo 20 Egen regi 
Gävle strand 10 Egenregi 
   
Totalt antal platser 69 Egen regi 

 
Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal platser för korttids- och avlösningsvistelse totalt sett 
samt per enhet samt i vems regi som boendet drivs.  
 
Frågan om nuvarande och kommande behov av korttids- och avlösnings-

platser är svårutredd. Behovet av korttidsplatser varierar i stor utsträck-

ning och är i hög grad sammanlänkat med frekvensen på utskrivnings-

klara från Gävle sjukhus. Antagandet att behovet av antalet korttidsplat-

ser skulle kunna minskas under 2016 till följd av att kön till vård- och 

omsorgsboenden skulle vara bortbyggd och ersatt med ett överskott har 

inte stämt. Trots ett överskott på lägenheter i vård- och omsorgsboenden 
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har det varit svårt att tillgodose behovet av korttidsvistelse hos Omvård-

nad Gävles kunder. Däremot har antalet kunder som befunnit sig på kort-

tidsenheten i väntan på erbjudande om vård- och omsorgsboende mins-

kat under året.   
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5. Planering av särskilda boenden för personer 
med funktionsnedsättning 
5.1 Gruppbostäder LSS 

Tabell 5.1: Antal lägenheter i Gävles gruppbostäder 2017 

Gruppbostäder Lägenheter 
2017 

Verksamheten 
 drivs i  

Allévägen 5 B 5 Frösundas regi 
Allévägen 5 C 6 Frösundas regi 
Furuviksvägen 62 5 Egen regi 
Första Tvärgatan 11 7 Egen regi 
Idrottsallén 14 5 Egen regi 
Idrottsallén 28 4 Egen regi 
Lindbackavägen 16 5 Egen regi 
N Skeppargatan 28 5 Frösundas regi 
Pukslagarvägen 17 5 Egen regi 
Rågångsvägen 17 6 Egen regi 
Rågångsvägen 19 5  Egen regi 
Slörgatan  6 Attendos regi 
Solgårdsvägen  6 Attendos regi 
Stiftelsevägen 6 5 Frösundas regi 
Stureborgsvägen 11 5 Egen regi 
S Slottsgatan 17 C 5 Frösundas regi 
Tordönsvägen 8 A-B 6 Egen regi 
Tussilagovägen 205  5 Egen regi 
Tussilagovägen 207 5 Egen regi 
Vegagatan 10 6 Egen regi 
Vinbärsvägen 237 5 Egen regi 
Vinddraget 3 A-B 6 Egen regi 
Åbyforsvägen 61 4  Frösundas regi 
Övre Hattmursvägen 4 5 (+5) Egen regi 
   
Totalt antal lägenheter 127 (+5)  Extern och egen regi 

Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per gruppbostad samt i vems 
regi som bostaden drivs. Tal i parentes beskriver förändringar från föregående boendeplan. 
 
Sedan föregående boendeplan har byggprojektet i Hille, Västerbacken 

slutförts och fått adressen Övre Hattmursvägen 4. I och med färdigstäl-

landet av boendet har Omvårdnad Gävle tillgång till 127 lägenheter i 

gruppbostäder genom verksamhet som både bedrivs i egen och extern 

regi.  

 

Det pågår två byggprojekt som kommer att resultera i en gruppbostad på 

Gävle strand under 2018 respektive en gruppbostad i kvarteret Såg-

bocken vid Parkvägen under 2019.  



Sida 16 (24) 
 

   

 

    
 
 
 

 
Diagram 5.1: Tillgång på gruppbostäder i förhållande till beräknat behov under 
2017 och planeringsperioden 2018- 2021 

 
Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet 
under planeringsperioden. Blå staplar illustrerar antalet lägenheter i befintligt bestånd tillsam-
mans med nuvarande planerad utbyggnadsplan. 
 
Gruppbostaden på Gävle strand planeras som ersättning för gruppbosta-

den på Första Tvärgatan 11. I och med att gruppbostaden på Första Tvär-

gatan har 7 lägenheter och gruppbostaden som byggs på Gävle strand har 

6 lägenheter minskar det totala antalet lägenheter under 2018 från 127 

till 126 lägenheter. När gruppbostaden på Parkvägen tas i bruk under 

2019 ökar antalet lägenheter till 132. Utbyggnadsplanen svarar väl mot 

förväntat behov fram till 2021 då ytterligare ett boende kan komma att 

behövas för att tillgodose förväntat behov.  

 

Ett alternativ till att bygga ytterligare en gruppbostad till 2021 är att upp-

handla ramavtal för köp av plats på privata boenden i kommunen enligt 

samma upplägg som gjorts med Attendo på Slörgatan och Solgårdsgatan. 

Under 2016 öppnade Humana en gruppbostad med 6 lägenheter i Bom-

hus som kommunen hittills inte har nyttjat.   
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5.2 Servicebostäder LSS 
Tabell 5.2: Antal lägenheter i Gävles servicebostäder 2017 
 

Servicebostäder Lägenheter 
2017 

Verksamheten 
 drivs i 

Gråstensvägen 11 (-2) Egen regi 
Jarlavägen  14 (+3) Egen regi 
Ladugatan 16 Egen regi 
Nedre Åkargatan  14 Egen regi 
Norra Köpmangatan 13 Egen regi 
Näringsgatan 12 Egen regi 
Ulvsätersvägen 11 Egen regi 
Vinddraget 12 Egen regi 
Stora Esplanadgatan 12 (+2) Egen regi 
   
Totalt antal lägenheter 115 (+3) Egen regi 

Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per servicebostad samt i 
vems regi som bostaden drivs. Tal i parentes beskriver förändringar från föregående boendeplan. 
 
I föregående boendeplan skrevs behovet av servicebostäder upp från 2 

enheter fram till 2019 till 3 enheter till 2020. Mot bakgrund av att beho-

vet ökat i mycket lägre takt under 2016 än förväntat skrivs behovet i detta 

års boendeplan ner från 3 enheter till 2020 till 1-2 enheter fram till 2021.  

 

Bostadsbristen i kommunen har gjort det svårt att utöka beståndet för 

både servicebostäder och –boenden. Därför är den lösning som i dagslä-

get ligger närmast till hands att göra om gruppboendet på Väpnargatan 

50 till en servicebostad för att på så sätt möta förväntad behovsökning 

under planeringsperioden.  

 

Ett sådant beslut skulle innebära att Väpnargatan 50 lokaler skulle be-

höva rustas under 2017 för att därefter tas i bruk senare delen av 2017 al-

ternativt i början av 2018. Inledningsvis skulle det innebära att beståndet 

ökar med 8 lägenheter med ambitionen att efterhand knyta fler lägen-

heter i närområdet till sig. 

 

I diagram 5.2 nedan illustreras hur en sådan lösning skulle svara mot för-

väntat behov under planeringsperioden. 
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Diagram 5.2: Tillgång på servicebostäder i förhållande till beräknat behov under 
2017 och planeringsperioden 2018- 2021 

 
Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet 
under planeringsperioden. Blå staplar illustrerar antalet lägenheter i befintligt bestånd tillsam-
mans med nuvarande planerad utbyggnadsplan. 

5.3 Gruppboenden SoL 
Tabell 5.3: Antal lägenheter i Gävles gruppboenden 2017 
 

Gruppboenden Lägenheter 
2017 

Verksamheten 
 drivs i 

Barnstugevägen 6 10 Egen regi 
Tredje Tvärgatan 25 C 8 Egen regi 
Nygårdsvägen 10 4 Egen regi 
Väpnargatan 50 0 (-8) Egen regi 
Vallongatan 3 7 Egen regi 
Transtråket 54 6 Egen regi 
Birkavägen 26 6 (+6) Egen regi 
Sanatorievägen 6 (+6) Egen regi 
   
Totalt antal lägenheter 47 (+4) Egen regi 

Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per gruppboende samt i 
vems regi som boendet drivs. Tal i parentes beskriver förändringar från föregående boendeplan. 
 
Under 2017 kommer tre nya gruppboenden att ha tagits i drift. Gruppbo-

endena på Birkavägen i Forsbacka respektive Transtråket i Bomhus fär-

digställdes i slutet av 2016 och gruppboendet på Sanatorievägen i 

Strömsbro förväntas stå klart till hösten 2017. På grund av att de till-

tänkta kunderna på Birkavägen respektive Transtråket var kunder som 

sedan lång tid varit placerade i andra kommuner och som nu meddelat 

att de i det närmaste inte avser att flytta tillbaka till Gävle kommer kun-

derna på Väpnargatan 50 flytta till de båda gruppboendena för att däref-

ter läggas ner som gruppboende. 
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Efter att gruppboendet på Sanatorievägen färdigställs är nästa gruppbo-

ende planerat att öppna kring 2020 i Södra Hemlingby. 
 
Tabell 5.3: Tillgång på gruppboenden i förhållande till beräknat behov under 2017 
och planeringsperioden 2018- 2021 
 

 
Diagrambeskrivning: Diagrammet visar tillgången på lägenheter i gruppboenden i förhållande 
till beräknat behov under tidsperioden 2017- 2021. Svart heldragen linje med brytpunkter illustre-
rar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå staplar illustrerar antalet lägenheter i 
befintligt bestånd tillsammans med nuvarande planerad utbyggnadsplan. 

5.4 Serviceboenden SoL 
Tabell 5.4: Antal lägenheter i Gävles serviceboenden 2017 
 

Serviceboenden Lägenheter 
2017 

Verksamheten 
 drivs i  

Glimmervägen 5 10 Egen regi 
Vendelsgatan 2 A 12 Egen regi 
   
Totalt antal lägenheter 22 Egen regi 

 
Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per serviceboende samt i 
vems regi som boendet drivs.  
 

I och med att behovet av serviceboenden minskat under 2016 är det Om-

vårdnad Gävles förslag att inte göra om Väpnargatan 50 till ett servicebo-

ende SoL så som tidigare planerats utan att istället avvakta utökningen av 

serviceboenden. Nuvarande behovsprognos tyder på att förvaltningen 

kommer att behöva ett nytt serviceboende under planeringsperioden. Om 

Socialtjänst Gävle under tidsperioden skulle lämna lokalerna på Nygatan 

63 C - kallade ”Lasse Skräddare” – skulle dessa vara ett bra alternativ för 

att utöka Omvårdnad Gävles bestånd av serviceboenden. 
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Diagram 5.4: Tillgång på serviceboenden i förhållande till beräknat behov under 
2017 och planeringsperioden 2018- 2021 

 
Diagrambeskrivning: Diagrammet visar tillgången på lägenheter i serviceboenden i förhål-
lande till beräknat behov under tidsperioden 2017- 2021. Svart heldragen linje med brytpunkter 
illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet 
lägenheter i befintligt bestånd tillsammans med nuvarande planerad utbyggnadsplan.  
 

5.5 Boenden för barn och unga LSS 9.8 
Under 2016 öppnade Gävles första boende för barn och unga enligt LSS 

9.8 på Hövdingavägen 61 B. Sedan driftstart bor det 4 barn på boendet 

vilket innebär att boendet är fullbelagt. Förvaltningen har ett ej verk-

ställda beslut om boende för barn och unga. Dessutom behandlas för när-

varande ytterligare ansökan om boende för barn och unga s. Förvalt-

ningen har också kännedom om flera barn som skulle kunna komma att 

beviljas boende enligt 9.8 om deras anhöriga/företrädare i framtiden 

skulle lämna in en ansökan. Det är därför förvaltningens bedömning att 

det kommer behövas ytterligare ett boende för barn och unga i kommu-

nen under planeringsperioden. Omvårdnad Gävle har i diskussion med 

Samhällsbyggnad Gävle och Kommunledningskontoret pekat ut en lämp-

lig tomt i Västra Lindbacka som passar väl för ett framtida boende för 

barn och unga. Boendet är planerat till 2019 men bör om möjligt öppna 

tidigare. 

5.6 Korttids- och avlösningsvistelse LSS 
Under 2016 har Omvårdnad Gävles enhet för korttidsvistelse enligt LSS 

varit evakuerad till en avdelning på Bergmästaren. Enheten befann sig ti-

digare på Hövdingavägen 61 B som nu gjorts om till boende för barn och 
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unga enligt LSS 9.8. Under 2017 flyttar verksamheten till Norra Prästvä-

gen 12 B som tidigare använts som avlösningsvistelse för äldre. Del av bo-

endet kommer också kunna användas för annan verksamhet så som av-

lösningsvistelse för kunder med funktionsnedsättning. 
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Bilaga 1. Behov och prognos – Boendeformer för personer 
med funktionsnedsättning. 
 

Behov av gruppbostäder LSS 

Under 2016 har antalet kunder med beslut om Bostad med särskild ser-

vice i form av gruppbostad ökat med sammanlagt 5 kunder efter att 8 nya 

beslut fattats samtidigt som 3 beslut avslutats under året. 

 

Enligt behovsprognosen i den föregående boendeplanen var förväntad 

nettoökning 2 nya kunder per år fram till 2020. I och med att årets netto-

ökning överträffat föregående prognos revideras årets prognos från för-

väntad behovsökning om 2 kunder per år till 2-3 kunder per år. 

 
Diagram B.1: Omvårdnad Gävles prognos för behov av gruppbostäder

 
Diagrambeskrivning: Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med 
föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 
2017. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var i december 2016 - det vill 
säga 125 lägenheter.  
 
Behov av servicebostäder LSS 

Under 2016 har antalet kunder med beslut om Bostad med särskild ser-

vice i form av servicebostad ökat med sammanlagt 1 kund efter att 17 nya 

beslut fattats samtidigt som 16 beslut avslutats under året. 

 

Enligt behovsprognosen i den föregående boendeplanen var förväntad 

nettoökning 6-7 nya kunder per år fram till 2020. I och med att årets net-

toökning understeg föregående prognos revideras årets prognos från för-

väntad behovsökning om 6-7 kunder per år till 2 kunder per år. 
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Diagram B.2: Omvårdnad Gävles prognos för behov av servicebostäder 

 
Diagrambeskrivning: Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med 
föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 
2017. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var i december 2016 - det vill 
säga 118 lägenheter.  
 
Behov av gruppboenden SoL 

Under 2016 har antalet kunder med beslut om gruppboende ökat med 

sammanlagt 4 kunder efter att 5 nya beslut fattats samtidigt som 1 beslut 

avslutats under året. 
 
Diagram B.3: Omvårdnad Gävles prognos för behov av gruppboende  

 
Diagrambeskrivning: Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med 
föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 
2017. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var i december 2016 - det vill 
säga 47 lägenheter.  
 

Under 2016 har 10 kunder som sedan lång tid varit placerade genom av-

tal för köp av plats på boenden i andra kommuner erbjudits att flytta till 
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de nyproducerade gruppboendena i Forsbacka och Bomhus. Dessa har 

tackat nej till dessa erbjudanden och har framfört att de efter så pass 

många år i andra kommuner etablerat sig där och inte önskar flytta till-

baka till Gävle. Mot bakgrund av detta skrivs följaktligen behovet av 

gruppboenden ner med 10 lägenheter i årets boendeplan.  

 

Enligt behovsprognosen i föregående boendeplan var förväntad nettoök-

ning 2 nya kunder per år fram till 2020. I och med att årets nettoökning 

överträffade föregående prognos revideras årets prognos från förväntad 

behovsökning om 2 kunder per år till 3 kunder per år. 

 

Behov av serviceboenden SoL 

Under 2016 har antalet kunder med beslut om serviceboende minskat 

med sammanlagt -2 kunder efter att 4 nya beslut fattats samtidigt som 6 

beslut avslutats under året. 

 

Enligt behovsprognosen i föregående boendeplan var förväntad nettoök-

ning 2 nya kunder per år fram till 2020. I och med att årets nettominsk-

ning understeg föregående prognos revideras årets prognos från förvän-

tad behovsökning om 2 kunder per år till 1-2 kunder per år. 

 
Diagram B.4: Omvårdnad Gävles prognos för behov av serviceboenden 

 
Diagrambeskrivning: Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med 
föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 
2017. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var i december 2016 - det vill 
säga 22 lägenheter.  
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