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Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut utifrån det särskilda uppdraget om 
planering för utveckling av boendeplatser för vård- och 
omsorgsnämndens brukare
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens 

äldreboenden flyttas till det nya äldreboendet Dufvegården under år 2021.
2. Redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av 

boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare skjuts fram till mars år 
2021.

Sammanfattning av ärendet
Dufvegårdens äldreboende förväntas stå färdigt vid årsskiftet 2020/2021. Mot bakgrund
av detta gavs vård- och omsorgsnämnden i årets budget i uppdrag att i samråd med
KFAB planera för en fortsatt utveckling av boendeplatser för personer med behov av 
omsorg och stöd. Inom ramen för uppdraget ska en långsiktig planering tas fram för 
modernisering och effektivisering av befintlig boendestruktur. Enligt Övergripande plan
med budget ska uppdraget återrapporteras senast i september 2020 inför beredningen
av övergripande plan med budget 2021-2023.

Mot bakgrund av uppdragets omfattning, i kombination med att förvaltningens
utredningsresurser under våren behövt omprioriteras till följd av coronapandemin, är
det inte möjligt att slutföra planeringen till september 2020. Vård- och omsorgsnämnden 
önskar därför att utredningstiden förlängs till mars 2021.

Vård- och omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om 
att verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens äldreboenden flyttas till det nya 
äldreboendet Dufvegården under år 2021, på grund av renovering. Detta får 
konsekvenser för nämndens budget som behöver tas i beaktande inför beredningen av 
Övergripande plan med budget 2021-2023.

Ärendets handlingar
 Delegationsbeslut vård-  och omsorgsnämnden § 10 2020-05-18

Axel Stenbeck
Utredare
____________________ 

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Budgetberedningen
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VON Del/2020 § 10

Inriktningsbeslut utifrån det särskilda uppdraget om 
planering för utveckling av boendeplatser för vård- och 
omsorgsnämndens brukare
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämndens ordförande föreslår, efter samråd med presidiet, på 

nämndens vägnar, att kommunstyrelsen inför beredningen av Övergripande plan 
med budget 2021-2023, ställer sig bakom förvaltningens bedömning att 
verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens äldreboenden flyttas till det nya 
äldreboendet Dufvegården under 2021.

2. Vård- och omsorgsnämndens ordförande föreslår, efter samråd med presidiet, på 
nämndens vägnar, att kommunstyrelsen låter vård- och omsorgsnämnden få 
senarelägga redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av 
boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare till mars 2021.

3. Vård- och omsorgsnämndens ordförande ger på nämndens vägnar vård- och 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att omgående påbörja arbetet för att under 2021 
flytta verksamheterna vid Strandgårdens och Furulidens äldreboenden till 
Dufvegården. Ordningsföljden bör vara sådan att Strandgården flyttas så snart det är 
möjligt och att Furulidens verksamheter följer efter när den första flyttprocessen är 
avslutad. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
ställningstagandet om flytt av dessa verksamheter.  

Ärendebeskrivning
Dufvegårdens äldreboende förväntas stå färdigt vid årsskiftet 2020/2021. Mot bakgrund 
av detta gavs vård- och omsorgsnämnden i årets budget i uppdrag att i samråd med 
KFAB planera för en fortsatt utveckling av boendeplatser för personer med behov av 
omsorg och stöd. Inom ramen för uppdraget ska en långsiktig planering tas fram för 
modernisering och effektivisering av befintlig boendestruktur. Enligt Övergripande plan 
med budget ska uppdraget återrapporteras senast i september 2020 inför beredningen 
av övergripande plan med budget 2021-2023.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och förslag
Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med det särskilda uppdraget har visat att det 
finns ett stort behov av anpassning och renovering av befintliga enheter. 
Utredningsarbetet är komplext och innefattar praktiska såväl som ekonomiska 
överväganden, bland annat då flyttkedjor inom beståndet är nödvändigt för att 
möjliggöra renovering. Under hela den kommande renoveringsprocessen behöver också 
viss reservkapacitet säkerställas för att vid behov kunna hantera oväntade 
volymökningar.
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Mot bakgrund av uppdragets omfattning, i kombination med att förvaltningens 
utredningsresurser under våren behövt omprioriteras till följd av coronapandemin, är 
det inte möjligt att slutföra planeringen till september 2020. Förvaltningen önskar därför 
att utredningstiden förlängs till mars 2021.

En förutsättning för att påbörja processen med att modernisera befintliga enheter är 
samtidigt att uppstarten av Dufvegården kombineras med att tillfälligt utrymma andra 
boenden för renovering. Mot den bakgrunden är det redan idag angeläget med ett 
inriktningsbeslut kring vilka verksamheter som ska flyttas till det nya äldreboendet. Ett 
sådant beslut behövs även för att kunna ge en god framförhållning gentemot brukare 
och anhöriga i syfte att skapa trygghet och delaktighet inför kommande flyttar. Vidare 
måste förvaltningen ges rimlig tid för förberedelser. 

Oavsett hur planeringen gällande kommande renoveringar utformas i övrigt är 
förvaltningens bedömning att processen bör inledas med att Strandgårdens och 
Furulidens äldreboenden under 2021 flyttas till Dufvegården. Ordningsföljden bör vara 
sådan att Strandgården flyttas så snart det är möjligt och att Furulidens verksamheter 
följer efter när den första flyttprocessen är avslutad. 

Skälet till att börja med Strandgården är att renoveringsbehovet vid enheten är 
begränsat och enligt KFAB:s bedömning bör kunna färdigställas inom rimlig tid och till 
hanterbara kostnader. Att på detta sätt prioritera en större enhet för flytt och renovering 
möjliggör också fortsatta flyttar och ett säkerställande av reservkapacitet för oväntade 
volymökningar. Att därefter flytta Furulidens verksamheter och brukare motiveras av 
den inverkan Furulidens nuvarande utformning har för möjligheterna att på ett 
tillfredställande sätt kunna ge en god vård och omsorg utifrån dagens förutsättningar.

Ulrica Truedsson
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

___________________

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
KFAB
Förvaltningsledning VOF
Projektledare Dufvegården
EC Strandgården
EC Furuliden
EC HSV
EC Medborgarfunktion
MAS
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