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Närv.

Tord Fredriksen KS
Leena Edholm OMV
Ellinor Hedblom SBN
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Övriga
Måns Jennehag, Polis
Max Hebert
Cilla Sjöblom, Samhällsbyggnad Gävle
Marit Strömgren, Samhällsbyggnad Gävle
Marie Grew, Samhällsbyggnad Gävle
Karl Blad, Samhällsbyggnad Gävle
Johnny Olofsson, Region Gävleborg
Lena Isokivelä, Omvårdnad Gävle
Roger O Nilsson, Region Gävleborg
Mikael Hallqvist, Kommunledningskontoret
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§ 40

Val av justerare
Margareta Bergström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 41

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med följande ändring: punkten under övrigt
utse representanter till projektgrupp Hemlingby utgår.

§ 42

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 43

Information om Polisens seniorråd
Måns Jennehag kommunpolis informerar om Polisens seniorråd vars syfte är
att få en kontinuerlig dialog mellan Polis och kommunala pensionärsrådet.
Seniorrådet har haft tre möten varav det senaste mötet innehöll ett
studiebesök på Rapatac Aktivitetscenter på Nordost.

§ 44

Kulturaktiviteter i Hamrånge
Max Hebert, dramatiker informerar om ett teaterprojekt för äldre på
äldreboendet i Hamrånge. Det var Vision Hamrångebygdens äldreomsorg som
kom med frågan och Omvårdnad Gävle var med på projektet tillsammans med
Folkteatern och Foajé X. Under projektets gång har de arbetat med ett stort
antal olika övningar och metoder. De äldre har fått boxats och tittat på konst,
de har läst Shakespeare och Åsa-Nisse. Projektet mynnade ut i fyra
radioteaterpjäser i P4 Gävleborg där äldre i Hamrångebygden berättar om sina
liv. (finns fortfarande att se och lyssna på Länsmuseet)

§ 45

Tillämpningsanvisningar Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Justerare
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Cilla Sjöblom och Marit Strömgren, färdtjänsthandläggare Samhällsbyggnad
Gävle informerar
om nya tillämpningsanvisningar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Syftet är att
det ska vara samma förutsättningar och regler för färdtjänst och riksfärdtjänst
för alla medborgare oavsett var i länet man bor.
Det här ger rätt till riksfärdtjänstresor
Riksfärdtjänstlagen säger att du har rätt till ersättning för reskostnader om
 du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med
allmänna kommunikationer till normala resekostnader eller utan
ledsagare
 du är folkbokförd i den kommun du söker riksfärdtjänst
 din funktionsnedsättning är bestående i minst sex månader
 du reser från en kommun till en annan inom Sverige.
 din resa inte bekostas av till exempel kommunen, staten eller landstinget.
Läs mer om riksfärdtjänstlagen på riksdagens webbplats.
Regler för vilka färdmedel du får använda när du reser
Om du måste ha någon med dig för att klara av resan. I första hand
beviljas riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer tillsammans med en
ledsagare. Exempel på allmänna kommunikationer är tåg, buss och flyg.
Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig att genomföra resan.
Om du måste resa med ett dyrare färdsätt än andra utan
funktionsnedsättning. I vissa fall kan du bli beviljad resa med taxi.
Det är färdtjänstutredaren som bedömer vilket färdsätt du har rätt till.
Regler kring vilken typ av resor du får göra
Du kan använda riksfärdtjänst när du
 reser till och från rekreation och fritidsverksamhet
 gör en resa av annat, enskilt slag, till exempel att åka på semester, besöka
släkt och vänner, en konsert eller annat som kan kopplas till din fritid.
Du kan inte resa med riksfärdtjänst vid:
 Sjukresa. Du får inte riksfärdtjänst om du behöver resa till och från en
vårdinrättning som sjukhus eller tandläkare. Resor till vårdinrättningar
gör du med sjukresa. Du kan ansöka om att få göra sjukresa hos Region
Gävleborg,
telefon
026-15
40
00.
Läs mer sjukresor på Region Gävleborgs webbplats.
 Resa i arbetet. Om du behöver resa i ditt arbete är det din arbetsgivare
som är ansvarig för resorna och du kan inte få riksfärdtjänst. Resor till och
från utbildningar och kurser som har med arbete eller med
förtroendeuppdrag att göra kan du inte heller göra med riksfärdtjänst.

Antal resor
 Huvudregeln är att du ansöker för varje gång du vill resa.
 Om du vet att du kommer att göra flera resor under en tidsperiod,
exempelvis under sex månader, kan du ansöka om ett tillstånd för en
längre period. Kommunens färdtjänstutredare bedömer då om du har rätt
till det.
Justerare
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Ledsagare eller medresenär – vem får följa med på resan?
Beroende på vilken typ av resa du beviljats och det hjälpbehov du bedöms ha
under resan kan du få ta med dig en ledsagare eller en medresenär.
Riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer och ledsagare
Om du beviljats resor med tåg, buss eller flyg med ledsagare, får du
kostnadsfritt ta med dig en ledsagare som hjälper dig att genomföra resan. Du
ansvarar själv för att utse din ledsagare. Det kan till exempel vara en vän,
släkting eller en personlig assistent.
Riksfärdtjänst med taxi
Du som beviljas riksfärdtjänst med taxi får ta med dig en medresenär. Om du
vill ta med en medresenär måste det stå med i ditt tillstånd, så tala om det när
du ansöker. Medresenären betalar samma avgift som du gör.
En ledsagare kan du bli beviljad om du bedöms ha ett hjälpbehov i taxin under
resans gång som gör att du inte kan genomföra resan själv. Det är
färdtjänstutredaren som gör den bedömningen. Du ansvarar själv för att utse
din ledsagare. Det kan till exempel vara en vän, släkting eller en personlig
assistent.
Ersättning vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer
 Spara alla kvitton och biljetter för din resa.
 För att få ersättning efter resa måste du senast fyra veckor efter
genomförd resa fylla i och skicka in blankett ”Ersättning för utlägg vid
riksfärdtjänstresa”. Den fick du tillsammans med ditt beslut om att du
beviljats riksfärdtjänstresa.
 Skicka in den ifyllda blanketten och dina kvitton och biljetter till
Samhällsbyggnad Gävle, 801 84 Gävle.
 När vi har fått blankett, kvitton och biljetter från dig betalar vi tillbaka den
summa som överstiger egenavgiften för riksfärdtjänstresan till dig.
Avgifter för riksfärdtjänstresa
När du reser med riksfärdtjänst betalar kommunen en del av resan men du
själv betalar också en del, den så kallade egenavgiften.
 Egenavgift utgår från hur långt du reser.
 Egenavgiften bestäms av regeringen. Resenärer under 26 år och
studerande som har CSN-kort eller Sveriges förenade Studentkårers
studentkort, betalar 70 % av egenavgiften.
 Resans längd i kilometer kopplat till egenavgift i kronor
 Exempel: Reser du kortare än 100 km betalar du 105 kronor i egenavgift.
Nedan följer förslag på nya tillämpningsanvisningar för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Tillämpningsanvisningar färdtjänst:
• Bärhjälp – Begränsat till en period om 6 månader. Föraren har rätt att
neka insatsen om det inte går att genomföra på ett säkert sätt.
Justerare
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•
•
•

•
•

•

Trafikeringsområde – Hela Gävleborgs län en förbättring för dom allra
flesta.
Hjälpmedel – Nödvändiga förflyttningshjälpmedel som är knutet till
resenärens funktionsnedsättning.
Resa för barn – Endast bilkudde finns i bilen. Övriga hjälpmedel som
behövs för barn får resenären själv tillhandahålla. För att garantera
säkerheten.
Chaufförservice – Den som har kontinuerligt behov av att hämtas/lämnas
inne kan beviljas det liksom som tidigare. Att köpa tjänsten tas bort.
Förbeställnings tid – Beställning bör göras i god tid, minst 90 minuter
före önskad resa. Vid bokning nära inpå kan väntetiden bli längre än
önskat. X-trafik har idag dock svårt att uppfylla 30 minuter då flest reser.
Avbokningar – Avbokning måste ske 60 minuter innan hämtnings tid.

Tillämpningsanvisningar riksfärdtjänst:
• Färdmedel –Tidigare att prövning sker med beaktande av befintlig
handikappanpassning av allmänna kommunikationer. Det nya förslaget
innebär tre prioritetsordningar:
1. Allmänna kommunikationer
2.Allmänna kommunikationer i kombination med bil/specialfordon
3: Bil/specialfordon.
• Samåkning – Förtydligande om att resesträckan och restiden kan bli
förlängd.
• Ansökan – Vid högtider (jul, nyår) och om sökanden ej är känd ska
ansökan inkomma 6 veckor före planerad resa.
• Hjälpmedel – Endast de hjälpmedel som är nödvändiga för resans
genomförande får medföras.
• Bagage – Vid resa med bil tillåts normalt bagage (en resväska max 20 kg)
samt ett handbagage.
• Husdjur – Endast tjänstehund (ledar-, service- och signalhund) som är
knuten till resenärens funktionsnedsättning får tas med (detta p.g.a. av
allergier).
Regionen har skickat ut tillämpningsanvisningarna på
handikapporganisationer.
• Funktionsrätt Gävleborg (30-tal medlemsföreningar i länet)
• Synskadades riksförbund Gävleborg
• Regionens Pensionärsråd
• Länets partiorganisationer

remiss

till

§ 46

Plogning och sandning vid busshållplatser
Justerare
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Karl Blad gatu-parkchef, Samhällsbyggnad Gävle informerar att Gävle
kommun ansvarar tillsammans med Trafikverket, vägföreningar och
fastighetsägare för att skapa en god och säker framkomlighet för alla
trafikanter i kommunen – året runt.
Gator och vägar snöröjs enligt en bestämd turordning utifrån typ av gata och
var trafikmängden är störst.
1.

Prioriterade cykelvägar. Snöröjningen startar vid cirka 4-5 cm snödjup
och åtgärdstiden är cirka 6-8 timmar.
2. Övriga cykelvägar. Snöröjningen startar vid cirka 5-6 cm snödjup och
åtgärdstiden är cirka 8-10 timmar.
3. Större trafikleder och bussgator. Snöröjningen startar vid cirka 6-8 cm
snödjup och åtgärdstiden är cirka 6-8 timmar.
4. Mindre trafikleder. Snöröjningen startar vid cirka 8-10 cm snödjup och
åtgärdstiden är cirka 6-8 timmar.
5. Bostadsgator och övriga gator och vägar. Snöröjningen startar vid cirka
10-12 cm snödjup och åtgärdstiden är cirka 8-10 timmar.
Prioriterat huvudcykelnät: I Gävle kommun finns ett så kallat prioriterat
huvudcykelnät som är baserat på pendlingsflöden inom kommunen. Nätet
består av större cykelleder och viktiga målpunkter inom Gävle stad och ska
hålla en högre standard än det övriga cykelnätet. Kommunens ambition är att
huvudcykelnätet ska vara plogat och halkbekämpat till 06.30 och 16.00 under
veckodagarna så att du lätt kan ta dig till och från exempelvis jobb och skola.
Under helgerna plogas huvudcykelnätet med samma frekvens som det övriga
cykelnätet.
Allt plogas inte samtidigt: Plogning utförs ofta på natten så att de kommunala
vägarna ska vara snöröjda på morgonen när du ska ta dig till exempelvis jobb
eller skola. Snöröjning är ett omfattande arbete och alla gator och vägar kan
inte plogas samtidigt. Vid normalt snöfall beräknas arbetet ta cirka 10 timmar.
Vid större snöfall kan det ta upp till 12 timmar. Det innebär att vissa gator och
vägar kan få vänta länge och att det hinner komma en hel del snö innan
snöröjningen kommit till just din gata. Några bostadsgator är först och några
blir så klart också sist kvar att snöröja.
Halkbekämpning
I första hand sandas eller grusas gång- och cykelvägar och vid busshållplatser,
trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas eller grusas bara
vid extrem halka.
Du kan hämta gratis sand för privat bruk hos Gavle Drift & Service på
Kanalvägen 6. Ta med egen spade och hink. Sand för kommersiellt bruk får
inte hämtas hos Gavle Drift & Service.
När gator och vägar har snöröjts påbörjar kommunens entreprenörer arbetet
med att öppna korsningar och röja övergångsställen. Isrivning, hyvling och
bortforsling av snö kan också bli aktuellt.
Isrivning
Ibland packas snö ihop av bilarnas tyngd och bildar en isskorpa som vanlig
plogning inte får bort. Då kan det bli aktuellt att göra så kallad isrivning. För
Justerare
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att inte förstöra asfalt eller brunnslock skrapas inte all is bort, det räcker oftast
att skrapa av en del av isskorpan för att isen ska luckras upp och smälta.
Bortforsling av snö
Ibland blir det så breda plogvallar längs gatorna att vallarna måste tas bort.
Det görs främst i de centrala delarna av Gävle eftersom utrymmet längs
vägarna är mindre där.
Utfört arbete kontrolleras
Efter varje insats utför kommunens entreprenörer en egenkontroll för att
säkerställa att arbetet blivit utfört så att det uppfyller kraven. Gävle kommun
utför också regelbundet stickprovskontroller för att kontrollera utförandet.
§ 47

Busslinjer
Marie Grew trafikchef Samhällsbyggnad Gävle och Johnny Olofsson Region
Gävleborg informerar om att Gävle kommun arbetar aktivt för att prioritera
kollektivtrafiken och förbättra för dig som åker buss. Busshållplatser byggs om
så att de blir säkrare och mer tillgängliga. Med stopphållplaster eller
körbanehållplatser tar bussen sig också fram snabbare. Det minskar restiden
för dig som bussresenär.
Stopphållplats
En utformning av busshållplats som blir allt vanligare i Gävle är så kallad
stopphållplats, eller timglashållplats. En stopphållplats är utformad med
en avsmalning så att bilar inte kan köra förbi när en buss står på hållplatsen.
Det dämpar hastigheten och ökar trafiksäkerheten. Samtidigt förbättrar
också stopphållplatsen bussens framkomlighet så att restiden minskar. Att
bilarna måste vänta gör det säkert för gående att passera både framför och
bakom bussen och hållplatsens höga plattform gör det enkelt för alla att kliva
av och på bussen.
Körbanehållplats
En hållplats med rak inkörning används oftast på gator med medelhög
trafikmängd där bussarna är prioriterade. Körbanehållplatsen förbättrar
bussens framkomlighet så att restiden minskar.
Fickhållplats
En hållplats med en ficka för bussen att köra in i används ofta på starkt
trafikerade vägar.
Under 2018 har busstrafiken på linje 2 mellan Sätra och Andersberg att bli
både snabbare och smidigare. När busshållplatserna längs linjen byggs om blir
det enklare för bussen att ta sig fram och du som resenär får kortare restid.
Ombyggnationerna av hållplatser startade i maj.
 Hållplatser byggs om, flyttas, slås ihop eller tas bort.
 Hållplatserna anpassas så det blir enklare att kliva av och på bussen.
Justerare
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Hållplatserna utrustas med väderskydd, sittbänkar, belysning och
cykelparkering.
I anslutning till varje hållplats ska det också finnas säker gång- och
cykelpassage.

Så berörs du som resenär
När en busshållplats byggs om, tas bort eller flyttas kan det innebära vissa
förändringar för dig som använder hållplatsen. Vid varje hållplats som berörs
kommer det att finnas information om vad som händer med din hållplats, när
det sker och om du under en tid behöver använda någon annan hållplats. Du
kan också läsa om aktuella hållplatsförändringar på X-trafiks webbplats och i
appen.
Linje 2 mellan Sätra och Andersberg via centrum är både Gävle kommuns och
regionens mest trafikerade linje med ungefär 2 miljoner resor per år. Beslutet
att göra trafiken på linjen smidigare grundar sig i Gävle kommuns
miljöstrategiska program med en politisk vilja att öka kollektivtrafikresandet
år 2025 från dagens 7 miljoner till 15 miljoner resor per år.
Bus Rapid Transit-linje på sikt
Att linje 2 blir snabbare och smidigare ger också förutsättningar för linjen att
på
sikt
bli
en så kallad BRT-linje. BRT står för ”Bus Rapid Transit” och tanken är att
busstrafiken
ska bli mer lik spårvagnstrafik. Projektet BRT linje 2 genomförs i samarbete
mellan Gävle kommun, X-trafik och Nettbuss/Stadsbussarna.
Kommunala Pensionärsrådet framför att de gärna hade varit med i processen
runt utformningen av busshållplatser.
§ 48

Kontinuitet i hemtjänsten
Lena Isokivelä tf förvaltningschef Omvårdnad Gävle informerar om
personkontinuitet inom hemtjänst, boendestöd och personligt stöd i Gävle
under oktober 2018. Även om resultaten från 2017 inte är helt jämförbara med
2018 års resultat, så kan det konstateras att det skett en förbättring mellan
mätningarna. 2017 låg såväl medel- som medianvärdena på 15 personal under
mätperioden, medan motsvarande siffror för 2018 ligger på 13 personal. Även
spridningen är något mindre 2018, jämfört med 2017.

Justerare
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§ 49

Kost och Städupphandling
Mikael Hallqvist enhetschef kommunledningskontoret informerar att varje år
köper Gävle kommun in kost- och städtjänster för cirka 170 miljoner kronor
till Gävles skolor, äldreboenden och hemtjänst. Nuvarande avtal löper ut i juni
2019 och nu har tjänsterna upphandlas igen. Nytt för kommande avtalsperiod
är att avtalet bryts ner i mindre delar så att fler företag har möjlighet att lämna
anbud.
Till exempel blir det möjligt för en större restaurang att bli leverantör till olika
skolor eller äldreboenden, medan en annan restaurang kan få ansvar för alla
hemleveranser av mat till enskilda boenden.
I upphandlingen sätts också höga kvalitetskrav på maten. Andelen ekologisk
mat ska vara minst 40% vilket är en höjning från 30% jämfört med dagens
avtal. Det kommer även fortsättningsvis att ställas krav på mat med färre
tillsatser, till exempel syntetiska färgämnen, glutamat, genmodifierade
organismer (GMO), matlagningshjälpmedel som såsbaser, sötningsmedel och
transfetter.
Krav ställs även fortsättningsvis på bra djurhållning i nivå med svenska lagar,
till exempel att antibiotika inte får användas i uppfödningen, eller att höns ska
ha tillgång till värprede, sandbad och sittpinne och grisar kan sysselsätta sig
och böka runt. När det gäller fisk ska den ha fångats i hållbara bestånd. Och
när det gäller slaktmetoder är det svensk lag som gäller. Alla transporter som
leverantörerna genomför ska ske med förnyelsebart bränsle.
Nedan följer Anbudsgivare per kostområde
• Förskola mottagning/städ
– Sodexo enda anbudsgivare/område avbrutet
• Hemmat
– Sodexo – Vinnande Anbud
• Mottagning Grundskola samt gymnasier
– Sodexo – Vinnande Anbud
• Tillagning Grundskola
– Sodexo – Vinnande Anbud
– Fazer Amica
– ISS
• Äldreomsorg & socialtjänst mottagning
– Fazer – Vinnande Anbud
– Sodexo
– Modis
Anbudgivar per städområde
• Område 1 - 3
– Förenade service – Vinnande anbudsgivare
– Sodexo
Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 11 av 14

Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2018-11-27

–
–
•
–
–
–
–
–

Norrlands miljövård
Miab/nca
Område 4 - (Kontors och verksamhetslokaler)
Samhall - Vinnande anbudsgivare
Sodexo
Norrlands miljövård
Miab/nca
Förenade service

Matlagning till våra äldre-Fazers grundsyn

§ 50

Samverkanslagen
Lena Isokivelä, Tf förvaltningschef Omvårdnad Gävle och Roger O Nilsson
enhetschef Region Gävleborg informerar om överenskommelsen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg.
Syftet med nya lagstiftningen och Gävleborgs överenskommelse är att främja
en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde. Den ska främja
utskrivning från sluten vård så snart som möjligt efter läkaren bedömt att
patienten är utskrivningsklar.
Överenskommelsen omfattar hanteringen utifrån lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gällande:
- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut
från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den
kommunalt
finansierade
hälsooch
sjukvården
och/eller
den
landstingsfinansierade öppna vården.
- Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna. Optimal
planeringssituation för varje unik individ eftersträvas.
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- Kommunens ersättningsskyldighet för vissa utskrivningsklara patienter.
Samverkan vid utskrivning omfattar patienter i alla åldrar som är inskrivna i
sluten vård på länets samtliga sjukhus.
Sammanfattningsvis så finns det mycket kvar att göra, men det har skett klara
förbättringar under det gånga året.

§ 51

Sammanträdesdagar 2019
Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för
2019 till
5 februari, 26 mars, 28 maj, 1 oktober och 26 november kl. 13.15.
Beredning inför KPR:s sammanträden kommer att hållas kl. 10.00 den 17
januari, 7 mars, 9 maj, 12 september och 7 Kommunala Pensionärsrådet
beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2018 till : 6 februari, 27 mars,
29 maj, 2 oktober och 27 november kl. 13.15.

§ 52

Politiskplattform
Margaretha Wedin (C) informerar om den nya politiska plattformen som är ett
samarbete mellan S, MP, L och C. ”Våra partier har enats i ett historiskt
majoritetssamarbete för att kunna genomföra vår gemensamma politik. Vi har
under några intensiva veckor fört konstruktiva och framtidsinriktade samtal
om våra ambitioner och lösningar för de utmaningar som vi också ser. Här
presenterar vi våra första 100 insatser för att få ut 100% av Gävles potential.”
(se bilaga)

§ 53

Övrigt
Ordförande Margaretha Wedin informerar att nya ledamöter och ersättare för
kommande mandatperiod meddelas till Lena Arnberg.
§ 54

Nya frågor kommande möte





Musik för brobyggare
Utse representanter till Projektgrupp Hemlingby
Mobila Teamet
Förenklad biståndshandläggning
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Tema: Stöd till anhöriga-ev. studiebesök på exempelvis ett
avlastningsboende
Dubbla hyror
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