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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 Styning och stöd Gävle Social hållbarhet, Katarina Stistrup Välfärd Gävle
Omvårdnad
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
Jarmo Laiho FSFP utsågs att justera dagens protokoll.

§2

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Kontakt med Nordanstigs kommun angående hyror har inte gjorts.
Erik Holmestig har lovat att ta kontakt och återkomma.

§4

information om bussar, busstabeller och
busskurar.
Inställs och kommer på nästa sammanträde 2020-02-04.
Skicka gärna frågor till sekreteraren med frågor angående bussar,
busstabeller och kurar så att de kan skickas ut till nästa sammanträde
till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun och
Hållbarhetsnämnden Region
Gävleborg.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§5

Rapport från Kontaktpolitikerna
Ewa Löfqvist (S) och Rose-Mari Holmgren från
Samhällsbyggnadsnämnden berättar att när det gäller offentliga
toaletter behövs det bättre tydlighet av vart de finns och det med bättre
skyltning än idag.
Kommentarer till detta var att, bland annat saknas det skylt vid
Brända bocken.
Vid Södra Kungsgatan finns en upplyst Gävleinformationsskylt och där
finns inga offentliga toaletter utmärkta. På busstorget saknas en
offentlig toalett, i kiosken finns en men den är inte offentlig och har
öppettider.
Felparkeringsavgifter höjs till 900 kronor på
handikapparkeringsplatserna, för de utan tillstånd.
Elisabeth Carlson Cederholm Omvårdnadsnämnden,
berättar att från den 2019-11-15 inför Välfärd Gävle så kallat
förenklat beslut om hemtjänst,
som gör det lättare för äldre att kunna få hjälp i hemmet utan att
kommunen först prövar vilka behov personen har. Detta har även gåt
ut som pressmeddelande till media
Insatser som äldre kan få med förenklat beslut
- Städning av 2 rum och kök var tredje vecka.
- Tvätt varannan vecka.
- Inköp en gång per vecka.
- Matdistribution.
- Trygghetstelefon.
- Avlösning i hemmet med maximalt 12 timmar per månad
Vissa krav behöver uppfyllas
För att kunna få hemtjänst med förenklat beslut ska den som ansöker
•fylla 65 år eller mer i år. Om den som ansöker är sammanboende och
delar hushållsgemenskap gäller det även övriga personer i hushållet.
•vara folkbokförd i Gävle kommun

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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•själv kunna ansöka om insatserna (gäller inte om ansökan avser
avlösning i hemmet)
•själv vara delaktig i planeringen av hur hjälpen ska genomföras (gäller
inte om ansökan avser avlösning i hemmet)
•inte redan ha eller ha behov av annan hemtjänst än de insatser som
omfattas av förenklat beslut.

Kunden väljer vem som utför
Alla som får hemtjänst i Gävle kommun väljer själv vem som ska utföra
den, kommunen eller en extern utförare. Det kommer också att gälla
för hemtjänst med förenklat beslut. Avgiften beräknas på samma sätt
som för hemtjänst som beviljas efter utredning.
Fråga till Elisabeth: Finns det någon gräns på avstånd för hjälp med
handling?
Svar: nej
Besparingskrav
Då alla nämnder fått har ett besparingskrav har Omvårdnadsnämnden
till decembermötet givit Välfärd Omvårdnad i uppdrag att komma med
en plan som är mer långsiktig för de neddragningar som behöver göras.
Då med tanke på den utmaning som sker med att den äldre
befolkningen kommer att öka.
Personal
Ingen medarbetarenkät kommer för personalen i år, men
förhoppningsvis nästa år.
Ekonomi
Kommunfullmäktige beslutar om den totala budgeten för nästa år vid
decembermötet. De högre omkostnaderna för Omvårdnad beror på fler
kunder och behov av mer timmar än tidigare.

Kultur-och fritidsnämnden
Flera i rådet framför att det vore önskvärt att få information från
Kultur- och fritidsnämnden emellanåt och även möjlighet då att ställa
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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frågor. Många av de frågor/intresseområden rådet har, berör även
Kultur- och fritid.

§6

Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Kerstin Weivert, projektledare för Gävle en Äldrevänlig kommun ger en
läges rapport hur det ser ut i dag. Kerstin berättar hon bara har blivit
positivt bemött i arbetet med projektet. Fler informatörer har kommit
till och fler aktörer i hela Gävle önskas. Tidplanen för projektet håller
och fortsätter. Kontakt önskas med de mindre kommunerna i
närområdet hur de ser på arbetet med äldre. Kontakt har gjorts med
Högskolan i Gävle, och där har en person fått löfte om att få samarbeta
med projektet. Men många andra kontakter har gjorts. Grupper har
arbetat med frågor som ”Vad är trygghet för dig?” I arbetsgrupperna
har det kommit fram frågor som, ofrivillig ensamhet och vad kan jag
bidra med?
Fullt med aktiviteter har genomförts som träffar med information och
samarbeten som digitalisering, konstcentrum, studieförbund,
trygghetsdialoger. Ett exempel på kommande aktiviteter nordisk
nätverksträff Hackaton med FpX, detta samt fortsättning på alla redan
pågående aktiviteter.
Temperaturmätning har gjorts och utfallet av enkäten är mycket bra
och finns i presentationen. I den finns även synpunkter på
tillgänglighet i byggnader och miljöer, transporter som kollektivt och
färdtjänst. Och inte minst viktigt gemenskap och aktiviteter,
Information och kommunikation samt omsorg vård och service.
Bilaga: presentationsmaterial, denna har även delats ut till alla vid
mötet.

§7

Information från Välfärd omvårdnad
Besvarande av de frågor som blev kvar efter förra mötet från Magnus
Höijer samt lite nya frågor som kom upp på beredningen. Frågorna
besvaras av Katarina Stistrup samt att hon visar svaren i en
presentation. Här kommer en liten förkortad variant av
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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presentationsmaterialet.
Konsultorganisation sjuksköterskor?
- Omfattar hemsjukvården, vård- och omsorgsboendena samt
korttids (Bergmästaren). De flesta ärenden hanteras via telefon, till
vilken medarbetare från berörda verksamheter eller vissa kunder
(som har insats i form av hemsjukvård) kan ringa.
Sommaren 2019
 Sommaren har fungerat bra bemanningsmässigt
 Mobila klimatanläggningar finns på alla våra boenden
 Det är mer personalen som blir påverkade under långa perioder av
värme.
Hur säkerställa språkkunskaper
 Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering av alla vikarier inom
Gävle kommun.
 Urvalsprocessen genomförs olika steg som telefonintervju,
gruppintervju med fallbeskrivning samt referenstagning där verbal
förmåga samt skrift tas med.
Ekonomi
 Helårsprognosen för Omvårdnadsnämnden fram till oktober i år 27,5 mnkr
Förenklat beslut om hemtjänst
Detta kan ni läsa om under Elisabets redovisning och i presentationen
Mobila teamet
 Samarbete med Region Gävleborg och Gävle kommun idag lättare
att rekrytera såväl läkare som sjuksköterskor, som även får fler
uppdrag än tidigare.
Uppföljning av verksamhet
 Uppföljning av verksamhet sker enligt avtal med externa
utförare eller genom särskilda överenskommelser för egenregin.
 Uppföljning på individnivå- Myndighetskontoret
Avtal inom kommunen vård- och omsorgsboende för äldre
Avtalsuppföljning sker varje år med de privata entreprenörerna som vi
har avtal med, som Humana Omsorg AB, Vardaga AB, Förenade Care
AB, Attendo AB och läkaravtal med Capio. Läs mer på presentationen

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Page 7 of 9

Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2019-11-26

Bilaga: presentationsmaterialet kommer att skickas som e-post och i
papper.
Uppdrag från Omvårdnadsnämnden till Välfärd Omvårdnad
Välfärd Omvårdnad har fått i uppdrag att till kommande
Omvårdnadsnämnds
sammanträde redovisa en plan samt återrapport. Gäller det arbete som
ska genomföras i dialog med Omvårdnadsnämnden och samordnas
med projektet Äldrevänlig kommun.
§8

Miljöstrategiska programmet/remiss svar
senast 2019-12-31
Programmet har skickats till samtliga i rådet. Varje
pensionärsorganisation som vill skicka svar gör det direkt till
kommunen.
§9

Frågor
Hur blev det med Ipads? Erik svarar att det finns inga tillgängliga för
tillfället.
Broddar för äldre? Denna fråga har ställts och besvarats tidigare och
ingen åsikt till svar har förändrats säger Erik. Kanske Gävle Kommun
och Region Gävleborg skulle kunna samarbeta om detta? Detta finns
med som ett av förslagen till en Äldrevänlig kommun.
§ 10

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit eller gått ut
§ 11

Rapporter
Inga rapporter har inkommit.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 12

Övrigt




Nyhetsbrev 10 från Livsmiljö Samhällsbyggnad - Vi bygger om
Drottninggatan(utsänd till hela rådet 2019-11-11)
Möte för seniorråd av polisen den 2019-11-28. Tema trygghet för
äldre/trygghetsvandringar. Några i rådet har anmält sig.
Önskemål finns från rådet att bjuda in någon från
kommunikationsavdelningen och berätta för dem om Kommunala
Pensionärsrådet och kanske få ut informationen om rådet på
kommunens tidning o.s.v.

§ 13

Avslutning och kommande möten
Ordföranden tackar deltagarna för detta möte och önskar God Jul
Nästa möte blir den 2020-02-04
Förvaltningshuset Amsterdam




kl

13.15-17.00

Lokal

Till detta möte kommer Roger Olof Nilsson från Region Gävleborg
som
berättar om God och nära vård
Cathrine Holgersson från AB Gavlegårdarna om poängen i
Gavlegårdarnas bostäder och om Trygghetsboende efter motion (S)
Tryggt boende för äldre,dnr 16KS43 samt Bo klok



Agneta Brinne från Demensföreningen



Daniel Olsson ordförande i (S) Samhällsbyggnadsnämnden och
någon från Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg informerar om
bussar, tidtabeller och skydd i busskurar

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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