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Närvaro
Ledamöter

Närv.

Erik Holmestig KS Ordf.
Elisabeth Carlson Cederholm
OMV
Ewa Löfqvist SBN
Carin Carlström PRO
Anette Viktorsson PRO
Inger Nordmark PRO
Bo Bergstad SPF vice ordf
Catharina Hedin SPF
Margareta Bergström SKPF
Pia Pyykkönen FSFP
Vivi-Anne Ödén RPG
Gerd Karlsson SKPF

X
X

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare

Närv.

Jan Myléus KS
Martina Kyngäs (KD) OMV
Rosmari Holmgren SBN
Lillemor Nordlöf PRO
Karin Åberg PRO
Birgitta Persson PRO
Bengt Lindkvist SPF
May Hägglund SPF
Kaisa Engel SKPF
Jarmo Laihho FSFP
Elsie Helles RPG
Karin Olsson SKPF

X

Frånvarande
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga
Kerstin Weivert, Magnus Höjer, Lisa Kvarnlöv
KS-Kommunstyrelsen
KF-Kommunfullmäktige
SG-Styrning och stöd Gävle (fd Kommunledningskontoret)
SBN-Samhällsbyggnadsnämnden
OMV-Omvårdnadsnämnden
PRO- Pensionärernas Riksorganisation
SPF-Sveriges Pensionärsförbund
SKPF-Svenska Kommunalpensionärers Förbund
RPG- Riksförbundet Pensionärsgemenskap
FSFP- Förbundet Sverigefinska Pensionärer

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§1

Val av justerare
Margareta Bergström SKPF utsågs att justera dagens protokoll.

§2

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Årets justerade protokoll saknas på gavle.se. Ska åtgärdas.

§4

Förslag till sammanträdesdatum och
beredningsdatum för Kommunala
Pensionärsrådet 2020

Beslut: Förslag på sammanträdesdatum och beredningsdatum för 2020
godkändes
Sammanträdesdagar tisdag den 4/2, 24/3, 26/5, 1/9, 20/10 1/12 klockan
13.15-17.00
Beredningsdagar tisdag den 21/1, 10/3, 12/5, 18/8, 6/10, 17/11 klockan 10.0012.00
Sammanträdesdagarna är nu bokade till lokalen Amsterdam som ligger i
entréplan i Förvaltningshuset.
Beredningsdagarna
Förvaltningshuset.

är

bokade

i

lokalen

Justerare

Hull

entréplan

också

i

Uppdragsbestyrkande

Sida 4 av 10

Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2019-10-01

§5

Rapport från Kontaktpolitikerna

Eva Löfqvist (S) från Samhällsbyggnadsnämnden har inget att rapportera
denna gång.

Elisabeth Carlson (C) Cederholm från Omvårdnadsnämnden:
Alla förvaltningar/nämnder har besparingskrav och för omvårdnads det är det
-26 miljoner i år. Mycket av detta beror på ökat behov av timmar för
hemtjänst. Så därför ska en
genomlysning av rekrytering av personal, utbildningar och konferenser,
digitala lösningar, möten och lokaler ses över. Prioriteringar ska göras som
breddad rekrytering för att tillvara ta personalens kompetens i högre grad.
Förstärka arbetet för kunderna när det gäller en trygg hemgång. Det nya
kostavtalet med leverantören Fazer Food Services när det gäller
matleveranser ses nu över samt hur kvaliteten på maten upplevs av kunden.
Avvikelser ska rapporteras. Samordnare för kommunen när det gäller
volontärer är Jenny Boustedt.
Så frågor och nya intresserade volontärer hänvisas till henne.
Fråga som hur drabbas personalen/personalbrist vid besparingarna ställs
samt hur påverkas avtalen med de privata aktörerna ut vid besparingar hos
kommunen. Elisabeth återkommer om svar på detta.

Erik Holmestig (C) Kommunstyrelsen berättar att just trygghetsboenden och
nybyggande av dessa ses just nu. Både centralt och i ytterområdena.
Problemet är hyrorna för dessa är oftast mycket höga och svårt för många att
ha råd med, oftast på grund av byggnadskostnaderna. Förslag är att se hur
Nordanstigs kommun har löst problemet.

§6

Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Kerstin Weivert, projektledare för Gävle en Äldrevänlig kommun ger en läges
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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rapport hur det ser ut i dag. Referensgrupp för projektet är Carin Carlström,
May Hägglund, Inger Aréen Elizabeth Rydbäck och Fakhroddin Fani.
Projektplan för 2019-2021 visas.
Aktiviteter och information om projektet har genomförts är till exempel som











Temperaturmätning
Workshop Södra Hemlingby
Sveriges Kommuner och Landsting SKL sprint Trygghet
Träffpunkt Brunnsgatan, måndagar 10-12 jämna veckor
Träffpunkt Kaplansgatan, måndagar 10-12 ojämna veckor
Kommunikationsplan Flyer Rollup
Ledningsgrupper
Seniorradion /GD /AB
60 plusmässa (3438 besökare)
Informationstillfällen

Underperioden september-oktober genomförs en temperaturmätning för att få
en fingervisning hur det mottagits och att etablera kontakter: detta görs både
digitalt och med pappersformulär. Blanketterna angående
temperaturmätningen och andra idéer/tankar kan läggas i de lådor som finns
utlagda på bland annat Stadshuset.
Utmaningarna i projektet är främst att nå ut till hemmasittare, de utrikesfödda
och att få samarbetspartners/sektorer och bolag.
Temperaturmätningsenkäter (att åldras i Gävle kommun) delas ut under
mötet.
På slutet grupparbeten, Vilka ser ni som samarbetspartners i detta projekt?
Bilaga: projektplan 2019-2021 och kontaktuppgifter med informationslänkar

§7

Kulturpolitiska programmet
Kultur- och fritidsnämnden har begärt yttrande från Kommunala
Pensionärsrådet,
Kommunala Tillgänglighetsrådet samt Ungdomsrådet på förslaget till
Kulturpolitiskt program. Remissen kom rådet mycket sent tillhanda och därför
har rådet inte kunnat besvara den i rätt tid. Men vi kommer få ytterligare
möjlighet att lämna in synpunkter och förslag innan kultur- och
fritidsnämnden beslutar om programmet
Synpunkter på Internremiss Kulturpolitiskt program, Gävle kommun från
Kommunala
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Pensionärsrådets beredning har skickats till Livsmiljö Kultur och Fritid.
Men föreningarna kan fortfarande komma med synpunkter innan beslut tas i
Kultur- och fritidsnämnden. Ovanstående synpunkter har skickats till samtliga
i rådet för
påseende
Bilaga: Synpunkter på Internremiss Kulturpolitiskt program, Gävle kommun

§8
Frågor till Välfärd omvårdnad
Magnus Höijer sektorchef för Välfärd Gävle visar en Powerpoint samt besvarar
en del av de frågor som rådet önskar svar på. Han lovade att de frågor som inte
kunde besvaras på mötet kommer det skriftligt svar på senare.
Uträkningsmodellen för avgifter för boende i omsorgsboende
Till inkomster räknas till exempel lön, pension, bostadstillägg, inkomst av
kapital och sjukersättning. Man betalar alltid hyra för lägenheten. Hyran
avgörs av hur stor lägenheten är, hur den är utformad, vilken standard den
har och om det finns gemensamma utrymmen i direkt anslutning till
lägenheten som du kan nyttja. När man bor på ett vård- och omsorgs- boende
betalar man för maten (2963:-/ månad). Utöver hyra för lägenheten, mat
tillkommer avgift för den omvårdnad du behöver. Avgiften för omvårdnad
beror på vilken inkomst man har, man betalar aldrig mer än gällande
maxtaxa.(1860:-/månad). På gavle.se finns en räknesnurra där man själv
kan räkna ut sin preliminära omvårdnadsavgift
Mobila teamet
Man har inte längre några problem att rekrytera läkare. Teamet behöver få fler
patienter, för att sänka trösklarna kan hemsjukvården eller sjuksköterskorna
på vård- och omsorgsboende själva kontakta teamet utan att gå via
hälsocentralen som har läkaransvaret för patienten.
Trygghetsrutiner i hemtjänsten
Finns aktuell rutin för misstanke/upptäckt av den enskilde är beroende
av/missbrukar
läkemedel? Vi har inte upprättat någon specifik sådan.
Däremot finns en rutin för kontakt med hälso- och sjukvården. Finns aktuell
rutin misstanke/upptäckt av den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol
eller andra beroendeframkallande medel/ej läkemedel/? Vi har inte upprättat
någon specifik sådan. Däremot finns en rutin för kontakt med hälso- och sjukvården.
Kvar att besvara
• Konsultturer för sjuksköterskorna, hur fungerar det?
• Hur påverkas de äldre angående klimatanpassning tex under sommaren?
• Hur var läget denna sommar?
• Hur ser det ut med ekonomin för Omvårdnad?
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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• Förenklat beslutsfattande för hemtjänst – Tydligen försenat eller?
För övrigt önskar han ett nära samarbete med rådet även i fortsättningen, då i
enlighet med reglementet för rådet och omvårdnad. Viktigast är att ta upp
aktuella frågor i tidigt skede
för att undvika komplikationer och strul framöver.
§9

Livslångt lärande/Digitalt utanförskap
Lisa Kvarnlöf Vuxenutbildningschef i Gävle kommun med ansvar för
Komvux, Yrkesvux/lärvux och SFI informerar om de olika utbildningsformer
som finns
för vuxna.
Utbildningarna styr av följande lagar och förordningar
 Skollagen
 Förordningen och vuxenutbildning och yrkesliv
 Läroplanen
De olika utbildningsformerna är
• SFI – Svenska för invandrare
• Komvux
På grundläggande nivå
På gymnasial nivå
• Särvux
På grundläggande nivå
På gymnasial nivå
Det finns även orienteringskurser att tillgå. Utgångspunkten för att
anordna en orienteringskurs är den enskilde elevens behov, förutsättningar
och önskemål som stödåtgärder och till exempel validering.
Det finns olika urvalskriterier att ta hänsyn till vid ansökningar till
vuxenutbildning, de som ej fullständig skolgång, kompletteringar till yrkesval
med mera.
Utbildning för vuxna ska bedrivas kontinuerligt över året. Den ska också
anpassas utifrån behov och förutsättningar och kan därför variera både i längd
och innehåll.
Upplysningsvis har Stadsbiblioteket kampanjvecka den 7-13 oktober med
Drop in för digital hjälp av bibliotekspersonalen och andra arrangörer. Som till
exempel e-tjänster med fokus på de offentliga och myndigheter,
vardagssäkerhet och IT, digital första hjälpen, e-tjänster, säker surf.
Hon erbjuder rådet att besöka Vuxenutbildningen på Åkargatan.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 10

Skrivelser
Kommunala Pensionärsrådets svar angående trygghetsboende från den 201906-04
Bilaga: skrivelse
Synpunkter på Internremiss Kulturpolitiskt program från Kommunala
Pensionärsrådets
Beredning.
Bilaga: skrivelse
§ 11

Rapporter
Kommunfullmäktiges tidigare beslut från den 2018-06-18 gällande motion
från Socialdemokraterna gällande trygghetsboende. Delades ut för påseende,
då frågan fortfarande är aktuell.

§ 12

Övrigt









Nyhetsbrev 3 från Livsmiljö Samhällsbyggnad - Vi bygger om
Drottninggatan
(utsänd till hela rådet 2019-08-06)
Inbjudan till Forskare möter praktiker den 2019-10-11
(utsänd till hela rådet 2019-08-26)
Handlingar om tolk/tolkförmedling (utsänd till hela rådet för påseende
2019-09-10)
Inbjudan från Nationell samverkan för psykisk ohälsa NSPH workshop
och föreläsning den 2019-10-15 ”Brukarinflytande och personcentrerad
vård”.
Frösunda Omsorg önskar namn på kontaktpersoner för förslag till
historiska namn på boendets avdelningar vid Gavlehov
AB Gavlegårdarna har bjudits in till nästa sammanträde men kan inte
komma. Men till sammanträdet den 2020-02-04 har Caterine Holgersson
och Klas Uppvall lovat att komma för att tala om trygghetsboende och
Gavlegårdarnas poängsystem.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnads ordförande och någon från Region har bjudits in till
nästa sammanträde för att informera om bussar-busstabeller och
busskurar.
Ordförande från Samhällsbyggnadsnämnden Daniel Olsson (S) och
Fredrik Åberg Jönsson (V) från Region Gävleborg kommer vid nästa
möte 2019-11-26.

§ 13

Avslutning och kommande möten
Ordföranden tackar deltagarna för detta möte
Årets sista möte blir den 2019-11-26 Förvaltningshuset lokal Åbo

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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