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§ 1 Mötets öppnande 

 

 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.  
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§ 3 Val av justerare 

Mötet väljer Gerd Leino, SKPF till justerare för dagens sammanträde.  
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 

 

1. VGS, Västra Gästriklands samhällsbyggnad, Yvonne Andersson 

presenterar och informera om planer för framtiden i områden centrala 

Sandviken, Sandvikens industripark och Tuna området. 

Dom har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan över 

Tuna området. 

Mycket är på gång i Sandviken som områden: 

Södra Tuna, detaljplan som möjliggör för ett nytt verksamhetsområde 

med industri, verksamheter, tekniska anläggningar, kontor, handel 

med skrymmande varor och natur- och parkmark. 

Östra Tuna, detaljplan för verksamheter, handel, kontor och 

drivmedelshantering. 

Lövbacken, utökad planområde för verksamheter.  

Kyrkåsen, planeras boendeparkering vid Sanderängsbacken. 

Vallhov, detaljplan för bostäder. 

Klappsta och Ås, detaljplanen ska utreda möjlighet för bostäder, 

kontor och handelsändamål på fastigheterna. 

 

För områden Fårtickan, Högtorpsvägen, Åsen, Trumpeten, 

Lustigknopp så är planer beställda av privata exploatörer. 

 

Ny lagstiftning för en utvecklad översiktsplanering där kommunen i 

början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. 

 

Alvar ställer frågan om kraftledningar i Tuna området kan vara 

markbelagda ledningar i stället. 

Yvonne svarar att det ska vara luft ledda ledningar med anledning att 

det är mer ekonomisk hållbart för drift och underhåll. 

 

Berit ställer frågan om boenden för +55 om det finns några planer för 

sådana områden. 

Yvonne svarar att det finns en lokalförsörjningsplan. 

 

Ann-Catrine ställer frågan om det finns några planer i Österfärnebo 

och ytterområden för alternativa boenden innan särskilt boende. 

Yvonne svarar att dialogen tas med och lyfter frågan. 

 

 

 

 



Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

 Sida 

8(11) 

 

 

 

2. Tekniska Kontoret, Erika Ågren och Berit Larsson  

informerar om renovering av Solängsgården i Österfärnebo. 

Solängsgården har 20 boendeplatser och hemtjänsten är idag placerad 

i byggnaden, det renoverades senast under 80-talet och är i stort 

renoveringsbehov. Renovering kommer att innefatta ny ventilation, 

nytt tillagningskök, större badrum, ytskikt, elinstallationer, fasad och 

tak, avloppsledningar och brandskydd. Under tiden som renovering 

sker så kommer hemtjänsten att flytta till Röda längan som sedan blir 

deras permanenta plats i framtiden där även distriktssköterskor och 

vaktmästare kommer att finnas.  

Särskilda boendet flyttar till ett evakuerings boende i Tallen. 

Tallen har tidigare varit ett vård- och omsorgs boende och tre 

våningsplan ska iordningställas enligt gällande regelverk inför 

flytten. 

Tidsplanen för flytt från Solängsgården beräknas ske efter årsskiftet 

2022/2023 och återinflyttning till Solängsgården efter renovering kan 

ske vid årsskiftet 2023/2024 

 

Robert Sten frågar om taklyftar ska installeras på Solängsgården. 

Yvonne svarar att det kommer att ske. 

 

Fråga ställs om det finns några nybyggnationer för framtiden. 

Erika svarar att en förstudie görs för nytt vård- och omsorgsboende. 
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3. Omsorgsnämnden, Robert Sten, Maria Lindkvist och Jenny Nyberg. 

Jenny Nyberg presenterar sig själv och informerar om ombildning till 

nya hemtjänstområden som skedde hösten 2021. Områden som 

berördes var Vallgatan hemtjänst med 10 medarbetare och 25 

omsorgstagare och Ovansjö/Storvik hemtjänst med 35 medarbetare 

och ca 175 omsorgstagare med ett stort geografiskt område och dessa 

ombildades och blev 2 områden, Ovansjö hemtjänst och Storvik 

hemtjänst.  

Syftet med denna delning var att få bättre arbetsmiljö för personal 

och chefer, kontinuitet för omsorgstagare, utveckla hemtjänstens 

framtid och uppnå nämndens tre mål. 

Omorganisationen har varit lyckad och visat snabba och positiva 

resultat som engagerade och glada medarbetare, minskad 

sjukfrånvaro bland personal, bättre kontroll och kännedom av 

omsorgstagare och det är inte lika stora områden och bilåkandet har 

minskat och cykel används mer mellan besöken. 

 

Boende kö, Maria Lindkvist informera om att i dagsläget så är 72 

personer som är beviljad vård och omsorgsboende och väntar på 

plats. 

 

Sommarvikarier, Maria Lindkvist informerar om rekrytering av 

sommarvikarier har varit svårt i år. Färre ansökningar och kvaliteten 

på sökande har sjunkit och för att klara sommarens bemanning så har 

det tagits in fem hyrföretag och mer servicepersonal på äldreboenden. 

 

Framtid och utveckling, Rober Sten informerar om att 

befolkningsprognosen ökar och utbildad vård-och omsorgspersonal 

kommer att saknas i framtiden. Information ges om 

komptensutmaningen med tre områden som är attraktiv arbetsgivare, 

nya lösningar och hållbart arbetsliv, där utveckling finns på många 

områden.              

Ny lagstiftning som avser äldreomsorgslag, socialtjänstlag, nära vård, 

LSS översyn, tröskelväxling. 

 

Ekonomi, Robert Sten informerar att 2022 kommer att visa ett 

minusresultat på 3,5 miljoner och Omsorgsnämnden har gett i 

uppdrag till Omsorgsförvaltningen att se över underskottet. 
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Barbro ställer frågan om man har fått några extra pengar från staten. 

Robert svarar att bidrag har sökts och beviljats och har använts till att 

bland annat täcka kostnader för sjuklöner, skyddsmaterial, anställa 

personal och ny utvecklingsenhet. 

 

Berit har synpunkt om att något måste göras för att komma i gång 

med insatser mot ensamhet och att det finns statliga bidrag att söka 

för detta. 

Robert svarar att projektet Nyby undersöks av utredare på 

omsorgsförvaltningen. 
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§ 5 Övrigt 

Datum för nästa sammanträde är torsdagen den 1/9-22 kl. 13:15 

 

 

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. 

 

 


