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Omvårdnadsnämnden

Boendeplan för särskilt boende för äldre 2021 –
2024 med utblick mot 2030
Förslag till beslut
Att anta framlagt förslag till boendeplan för särskilt boende för äldre 2021-2024 med
utblick mot 2030 utifrån nämndens ansvarsområde,
Att hemställa att kommunstyrelsen beslutar vidta erforderliga plan- och
genomförandeåtgärder så att beståndet av särskilda boenden kan
anpassas enligt den fastställda boendeplanen, samt
Att hemställa att nödvändiga investerings- och driftskostnader förknippade med
anpassningen av beståndet av särskilda boenden enligt den fastställda
boendeplanen beaktas i kommunens års- och långtidsbudgetar.

Bakgrund
Välfärd Gävles boendeplan är sektorns förslag på hur beståndet av särskilda boenden
för äldre ska anpassas till behovet under aktuell planeringsperiod. Dokumentet utgör
också en del i kommunens övergripande budgetarbete samt planering för mark- och
planberedskap. Dokumentet omfattar planering utifrån nuvarande och uppskattat behov
av särskilda boenden för äldre under planeringsperioden 2021-2024 med utblick mot
2030.
Särskilt boende är ett samlingsnamn för de boendeformer som kommunen beviljar
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Särskilt boende för äldre är det som tas upp i denna
boendeplan.
Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen.
Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) skyldiga att
tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver
särskilt stöd.
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Boendeplanen visar att det finns ett förväntat behov av ytterligare vård- och
omsorgsboenden fram till år 2030.
Under år 2020 kommer det inom Gävle kommun finnas två inflyttningsklara, externt
drivna, vård- och omsorgsboenden med totalt 174 nya lägenheter, vilket kommer att
innebära ett överskott på lägenheter inom de närmsta åren.
Det pågår även ett projekt för ett nytt vård- och omsorgsboende i egen regi i Södra
Hemlingby med 80 lägenheter där inflyttning kan ske från 2023.
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