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Covid-19
• Smittoläge 2022-02-08:
• Vi hanterar 125 kunder som smittade, varav 83 bekräftade. 513 tillfrisknade, 114 avlidna.
• Ändrade nationella restriktioner from 9/2 påverkar ej vård och omsorg i någon större
utsträckning.
• Har varit ett mycket ansträngt personalläge sedan jul till följd av smitta och
hushållskarantän.
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Boendeplan 2022- 2026
• Beslutas av Omvårdnadsnämnden i februari
• Omvårdnadsnämndens ansvarsområde är särskilt boende för äldre (vårdoch omsorgsboende) enligt Socialtjänstlagen
• Har under 2020 och 2021 varit många vakanta platser, ser lika ut i många
andra kommuner i landet
• Svårt att göra prognoser- vad är pandemi och vad beror på annat?
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Boendeplan 2022- 2026 forts.
• Åtgärder i Gävle kopplat till vakanta platser är att lägenheter ha plomberats på
Forellplan (14 st) och Vallongården (2). Arbetet med en eventuell utbyggnad
av Hilleborg har lagts vilande.
• Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby pågår.
Totalt 80 lägenheter, inflyttning av 40 LGH 2023 och 40 LGH 2024
• Boendeplanens prognos visar att det finns ett förväntat behov av ytterligare
två vård- och omsorgsboenden fram till år 2030 och ytterligare två boenden
fram till 2035 om utvecklingen fortsätter som den varit före pandemin.
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Vad är bra bostäder för äldre?
• Nya studier från Juni Strategi och Evidensgruppen visar på att det endast är 5% av seniorerna
(65+) som är flyttningsbenägna när det kommer till olika typer av särskilda boendeformer
anpassade för målgruppen – de ser sig inte som seniorer.
• Seniorer i alla åldrar, skattar sitt nuvarande ordinära boende mycket högt i studien och vill bo
kvar hemma så länge som möjligt.
• Kommunen tillhandahåller i dag bostadsanpassning, hemtjänst, digital hemtjänst och
hemsjukvård i det ordinära boendet, vilket också gör att senioren känner sig trygg hemma. Om
den yngre senioren ska lockas att flytta från sitt hus, så var bostadsrätter, där senioren själv kan
påverka boendekostnaden genom att välja en brf med låg månadskostnad det mest attraktiva –
ej nybyggda hyresrätter eftersom det oftast innebär hög hyra.
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