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Sammanfattning och reflektioner

Administrativa avdelningen, enheten för social hållbarhet, har via Socialt hållbarhetsutskott
(kommunstyrelsen) fått i uppdrag att under 2019 ansöka om att Gävle kommun ska bli en
äldrevänlig kommun utifrån WHO:s (världshälsoorganisationen) nätverk för äldrevänliga städer
och samhällens kriterier. Gävle kommun antogs som medlemmar i nätverket 2019-08-28.
Arbetet bedrivs i projektform som en del av det sociala hållbarhetsprogrammet.
Gävle kommun vill genom att bli en äldrevänlig kommun förbättra äldres möjligheter att leva ett
hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.
Det finns ett genuint intresse från seniorerna i Gävle. Det visar sig bland annat genom det antal
personer som har anmält sitt intresse för att delta i projektet med sin tid och kompetens. Efter
genomförda stormöten under hösten 2019 planerades att starta flera arbetsgrupper utifrån olika
teman som seniorerna själva föreslagit. Tyvärr har bara ett fåtal grupper kunnat startas pga
rådande pandemi.
Året började som planerat med gruppsamtal, arbetsgrupper, informationsmöten och planering av
baslinjemätning. Men Covid 19 tvingade oss att ställa om och göra på andra sätt än det vi
planerat. Tidplanen för projektet har följts förutom att handlingsplanearbetet har flyttats till
2021.
På initiativ från en engagerad senior utarbetades ett förslag på hur gävlebor i riskgrupp för
Corona skulle kunna få stöd. Beslutet om att starta Stödlinje Corona togs 23 mars och den 31
mars startade den! Tillsammans med civilsamhället, näringsliv och medarbetare från Social
hållbarhet, Välfärd Gävle Förebyggande, Digital förnyelse samt kommunikationsavdelningen
kraftsamlade vi. Stödlinje Corona är ett lysande exempel på vad man kan åstadkomma
tillsammans. Nya samarbeten har startats som kommer att gynna arbetet att bli en äldrevänlig
kommun i framtiden. Stödlinje Corona fortsätter att ha öppet så länge behovet finns.
Inom ramen av stödlinje Corona i samarbete med Välfärd Förebyggande genomfördes
uppsökande verksamhet med 80-åringar som inte har några insatser från Välfärd. Efter 391
genomförda samtal per telefon har vi


etablerat kontakt med personer som är ensamma och i behov av stöd under coronapandemin
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tillsammans med personerna identifierat vilket behov av stöd som föreligger och erbjuda
kontakter, samtal eller promenader



fått fler svar på enkät i baslinjemätningen för projektet Gävle en äldrevänlig kommun



fått underlag till framtidens uppsökande verksamhet

Projektet har haft en stående punkt vid Kommunala pensionärsrådet och Funktionsrättsrådets
samtliga möten. Råden har stor betydelse för att kunna förankra projektet samt för att sprida
information om vad som pågår i projektet till seniorer i Gävle.
654 personer har besvarat FoU Välfärds enkät som ligger till grund för baslinjemätningen.
Resultatet visar att majoriteten av de som svarat på enkäten anser att Gävle är en bra stad att leva,
bo 0ch åldras i. Men i fritextsvaren har många förslag på förbättringar lyfts.
Förutom pandemin finns många utmaningar i arbetet med att bli en äldrevänlig kommun.
Hur når vi personer som är utlandsfödda och personer som inte är engagerade i föreningsliv eller
besöker olika mötesplatser?
Hur ska arbetet att bli mer äldrevänlig bli integrerat i ordinarie strukturer i den kommunala
verksamheten och inte bli ett sidospår?
Kommer det att fattas beslut som inte ligger i linje med kommunens beslut att bli mer äldrevänlig
pga rådande ekonomiskt läge?
Hur engagerar vi samhället i övrigt att bidra?
Är vi medvetna om att den stora gruppen kommuninnevånare 65 år och äldre (cirka 70%) inte har
behov av insatser från vård och omsorg (Välfärd)? Hur kan vi ta tillvara deras engagemang och
kunskaper i arbetet att bli mer äldrevänlig kommun? Kommunen behöver fortsätta och fördjupa
förebyggande åtgärder för att bibehålla hälsa och välmående samt skjuta på framtida behov av
insatser av vård och omsorg hos denna grupp.
En stor eloge till alla ideella krafter som har bidragit under året. Både volontärer i stödlinjen och
seniorer som har engagerat sig i projektet!
Att bli en äldrevänlig kommun innebär ett långsiktig åtagande för Gävle kommun.
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1.1 Bakgrund
Administrativa avdelningen, Social hållbarhet, har via Socialt hållbarhetsutskott
(kommunstyrelsen) fått i uppdrag att under 2019 ansöka om att Gävle kommun ska bli en
äldrevänlig kommun utifrån WHO:s (världshälsoorganisationen) nätverk för äldrevänliga städer
och samhällens kriterier. Arbetet ska bedrivas i projektform som en del av det sociala
hållbarhetsprogrammet. Gävle kommun antogs som medlemmar i nätverket 190828.

1.2 Syfte
Gävle kommun vill genom att bli en äldrevänlig kommun förbättra äldres möjligheter att leva ett
hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

1.3 Effektmål
Genomförda aktiviteter/åtgärder som
-förebygger ohälsa
-leder till ökad delaktighet
-kan påverka en förändrad syn på åldrandet

1.4 Projekt-/uppdragsmål
Projektet har i juni 2022 levererat en ansökan till WHO´s nätverk för äldrevänliga städer,
genomförd baslinjemätning, en treårig handlingsplan samt påbörjad implementering av
aktiviteter, för att göra Gävle kommun till en äldrevänlig kommun.

1.5 Leverans (slutresultat/resultat)
Ansökan till WHO
Nulägesanalys (Baselinjemätning) utifrån WHO´s åtta utpekade områden
Aktiviteter
Handlingsplan med förslag på eventuella förbättringsåtgärder som:
-kan ske inom ramen av de olika sektorernas och bolagens ordinarie uppdrag.
-inte kan ske inom ramen av de olika sektorernas och bolagens ordinarie uppdrag. Dessa åtgärder
presenteras i uppdragsbeställningar
Påbörjad implementering av handlingsplan
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1.6 Tidsplan

Justerad tidsplan
Gävle kommun

Maj –augusti 2019
•
•
•
•
•
•

Sep- dec 2019

Jan-mars 2020

• Inf.spridning
• Identifiera och
påbörja samarbete
• Genomföra
aktiviteter
• Planera
baslinjemätning

Omvärldsbevakning
Beställning
Analys
Plan
Organisation
Kommunikationsplan

Augusti– nov 2020

Dec 2020

• Genomföra
baslinjemätning
• Genomföra
aktiviteter
• Planera och starta
stödlinje

Jan-april 2021

•Driva stödlinje corona
•Information resultat
baslinjemätning
•Rekrytera
Projektledare
•Delrapport

•Driva stödlinje
corona
•Sammanställa
resultat
baslinjemätning
•Aktiviteter
•Intervjustudie HiG

• Driva stödlinje
Corona ?
• Utarbeta
handlingsplan i
samarbete med
seniorer och
samarbetspartners
• Beslut om
prioriteringar och
åtgärder utifrån
handlingsplan
• Aktiviteter

1.7 Organisation
Styrgrupp:

Socialt hållbarhetsutskott

Ägare:

Enhetschef, Social hållbarhet

Projektledare:

Kerstin Weivert

Referensgrupp:

Seniorer:
2 representanter från KPR
2

representanter från Funktionsrättrådet

Tjänstepersoner/kontaktpersoner från:
4 representanter från Välfärd
2 representanter, Livsmiljö
1 representant, Kultur och fritid
1 representant, Gavlefastigheter
3 representanter, Gavlegårdarna
2 representanter Gästrike räddningstjänst
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April-augustr2020
• Genomföra
aktiviteter
• Genomföra
Baslinjemätning
• Driva stödlinje
corona

Maj 2021- juni 2022
• Driva stödlinje
corona ?
•Beslut
handlingsplan med
förslag till åtgärder
och
utvecklingsområden
•Påbörja
implementering
•Aktiviteter
•Beslut projekt
•Slutrapport
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1 representant, Gästrike vatten
1 representant, Gästrike återvinnare
1 representant, Gävle energi
Adjungerade referenspersoner vid olika sakfrågor
2 representanter Region Gävleborg
Arbetsgrupper:

Tillsätts efter behov och utifrån seniorernas önskemål

Mottagare:

Kommunstyrelsen / Sociala hållbarhetsutskottet samt sektorer och bolag

2. Genomförande
2.1 Viktiga datum
Godkänd beställning Äldrevänlig kommun 2019-05-15
Ansökan till WHO 2019-06-26 Letter of intent
Översättning och besvarade frågor
Godkänd medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och samhällen 2019-o8-26
Godkänd och diarieförd projektplan - Äldrevänlig kommun 2019-10-16
Delrapport Äldrevänlig kommun, maj -dec 2019
Genomförd Enkätundersökning (temperaturmätning) 2019
Stödlinje Corona 200331–201231
Uppdragsplan samt två statusrapporter
Uppsökande verksamhet 200602–201022
Uppdragsbeställning och rapport
Genomförd Baslinjemätning 200501–200831
Resultatrapport FoU Välfärd Region Gävleborg
Alla ovan redovisade dokument är diarieförda under diarienummer 19KS245
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2.2 Organisation
Projektledare har under året varit anställd på heltid
Styrgruppen för projektet har träffats 4 gånger
Under perioden har ägare och projektledare träffats 3–4 gånger/ månad
Referensgruppen med seniorer har träffats vid 6 tillfällen
Referensgruppen med tjänstepersoner har träffats 2 gånger

2.3 Samarbete
Ett åttiotal seniorer har anmält sitt intresse för att bidra med tid och kunskap i projektet
Projektet Gävle en äldrevänlig kommun har skrivit ett projektpartsavtal GeoLife Region fas 3
2020-01-01 till 2022-12-31 med Future Position X, för att driva innovationsutveckling
Projektet har i arbetet med stödlinje Corona haft en samordnande funktion för de olika
samverkanspartnerna

2.4 Omvärldsbevakning
Gävle är medlem i det nordiska nätverket för de äldrevänliga städerna och har deltagit vid
nätverksträff anordnad av Nordiskt Välfärdscenter.

2.5 Marknadsföring
Skriftlig information
Informationssida på Gavle.se
Artiklar/notiser i Gefle Dagblad och Arbetarbladet
Två nyhetsbrev har skickats ut till seniorer och samverkanspartners med information fokus på
stödlinje Corona samt ytterligare tre nyhetsbrev från projektet
Informationsbroschyr har översatts till finska, franska, engelska, spanska och arabiska med hjälp
av två seniorer och strategen för nationella minoriteter
Radioreportage
Lokalradion
seniorradion 201110 Inslag i seniorradion startar 10:12 in i programmet
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Muntlig information om projektet har lämnats till följande verksamheter, personer
och föreningar
Forsbacka PRO
RPG
Osteoporosföreningen
Gävle Strokeförening
Trygghetsboendena; Pukslagar, Tickselbo och Takterassen
Ledningsgrupp Livsmiljö Kultur
Ledningsgrupp Livsmiljö bibliotek
PRO samorganisation
Omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunala pensionärsrådet, projektet har en stående punkt vid varje möte
Funktionsrättsrådet, har en stående punkt vid varje möte
Tjänstepersoner inom Gävle kommuns sektorer och bolag
RFSL HBTQI seniorer
Studieförbunden i Gävle
HiG
PUG (Pensionärsuniversitet)
FoU välfärd Region Gävleborg
Region Gävleborg Primärvård
Nämnds-och bolagsordföranden
Östersunds kommun
Samrådsgrupp finskt förvaltningsområde
Seniorer på träffpunkterna, Kaplansgatan 10 (ojämnaveckor) och Brunnsgatan 59 (jämna
veckor) under januari – februari 2020
Lokala nätverk i Sätra och Andersberg
Trygghetsdialog i Forsbacka och Hedesunda

Föreläsningar
Forskare möter praktiker, FoU Välfärd
Inställt omställt, Varbergs kommun
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2.6 Aktiviteter inom projektet
Framtidsverkstad samt uppföljande möte med tema Digitalisering och digitalt
utanförskap
En framtidsverkstad kring digitalisering och digitalt utanförskap har genomförts och vid mötet
kom vi fram till att det finns flera goda initiativ som har pågått, pågår eller som är på gång.
Många av dessa idéer kan vi arbeta vidare med i projektet.
Eu ansökan Erasmus +
Två seniorer har tillsammans med internationella kontoret arbetat fram och skickat in två
projektansökningar under året. Den första handlade om partnerskap mellan E-seniors i Paris,
Reggio Emilia i Italien samt Jyväskylä i Finland. Tyvärr avslogs denna ansökan. I höst har
ytterligare en ansökan skickats in tillsammans med E-seniors i Paris och stiftelsen E35 i Reggio
Emilia. I skrivande stund har vi inte fått svar om vi godkänns denna gång. Om ansökan beviljas
kommer seniorer, tjänstepersoner och politiker få genomföra besök i de olika länderna och vi får
ta emot besök i Gävle. På hemmaplan ska vi sedan engagera Gävles seniorer att ta del av våra
erfarenheter och arbeta fram utvecklingsförslag som kan genomföras i Gävle.

Fotografering
16 seniorer har bidragit med att bli fotograferade för att öka antalet bilder på seniorer i
kommunens bildbank. Alla har godkänt att Gävle kommun kan använda bilderna i olika
sammanhang.

Sprint - Hur stödjer vi våra äldre invånare så att de kan ta sig dit de behöver på
ett självständigt sätt?
Två personer från digital förnyelse ledde oss i genomförandet av sprinten. Sex samtalsledare från
olika sektorer i Gävle kommun samt en person från Högskolan i Gävle genomförde gruppsamtal
med totalt 47 seniorer. Samtalen med seniorerna utmynnade i ett antal insikter som kan inspirera
kommunen till utveckling inom området.
Vi upptäckte att
-tillgång till kommunens erbjudande är inte tillgänglig för målgruppen
-förflytta sig handlar till stor del om tillgång till social samvaro och självständighet
-vi har en stark innovationskraft hos våra seniorer
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- vi sparar in på ett område men det genererar kostnader inom ett annat (ex vi tar bort
busshållplatser får ökade kostnader för färdtjänst)
-det finns ett engagemang att hjälpa varandra som vi kan ta vara på bättre
-den yttre närmiljön har stor betydelse när man ska ta sig ut
-man är nöjd med färdtjänsten när man kan planera men den passar mindre bra till kortare
spontana resor
Film där resultatet från sprinten presenteras:
https://gavle.sharepoint.com/teams/ldrevnligkommun/Delade%20dokument/Resande%20samt
al%20seniorer/F%C3%B6rflytta%20sig%20-%20samtal%20med%20seniorer.mp4

Rörelsesatsning
På initiativ av Svenska innebandyförbundet Gästrikland har ett samarbete inletts mellan
Hedvigslundshallen, Idrottsföreningen Heros, Välfärd Gävle kommun och Äldrevänlig kommun.
Personer 60 år och äldre erbjuds aktiviteter i Hedvigslundshallen varje torsdag mellan kl. 1012.00. Aktiviteterna har genomförts vid 7 tillfällen och är pausade from 16/11 när restriktioner
förstärktes på pga pandemin. Aktiviteterna kommer att återupptas så fort det är möjligt igen.

Tematräff ”Vad erbjuder vi Gävle kommuns seniorer i syfte att skapa gemenskap
och hälsa?”
Många har lyft den ofrivilliga ensamheten och psykisk ohälsa bland äldre personer i pandemins
spår. Det finns flera aktörer i Gävle kommun som genomför eller planerar aktiviteter i syfte att
minska ohälsa och ensamhet hos de äldre. De seniorer som anmält intresse för att finnas med en
arbetsgrupp ”Aktiviteter och kultur för ett friskare liv ” har träffats vid ett tillfälle.
Det fanns ett behov att samla ihop alla initiativ och se beröringspunkter och möjligheter till
samarbete men också få en gemensam kartbild på vad som erbjuds i Gävle. Den 1 oktober på FNs
internationella äldredag träffades vi för att presentera vad som är på gång.
Det är mycket som erbjuds, men hur får seniorerna informationen om utbudet? Vi var överens om
att det kan vara svårt att nå ut och då speciellt till dem som är mest ensamma och sköra.
Dialog har påbörjats med kommunikationsavdelningen på Styrning och stöd i Gävle kommun för
att se om kalendern på gavle.se kan anpassas och få en sökfunktion på senioraktiviteter samt
kunna möjliggöra en trevlig utskrift.
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Forskningsprojekt
Högskolan i Gävle har genomfört fokusgrupper och enskilda intervjuer med 30 seniorer.
Syftet är att ta reda på personernas upplevelser av att leva i Gävle - en äldrevänlig kommun.
De enskilda intervjuerna vill belysa hur coronapandemin påverkat seniorernas liv och möjligheter
till delaktighet i samhället. Gruppintervjuerna behandlar forskningsområdena samhällsstöd med
god hälso- och sjukvård, transporter och mobilitet, boende och bostäder, social delaktighet,
utomhusmiljöer, parker och byggnader, respekt och social tillhörighet, medborgardeltagande och
sysselsättning samt kommunikation och information.
Resultatet kommer att redovisas i artiklar samt i en populärversion under 2021.

Hackaton
Hack for Gävle arrangerades och genomfördes av FpX för att öka medvetenheten och
användningen av öppna data och med fokus på temat ”Hur kan data användas på ett innovativt
sätt för att skapa smarta städer?”.
Länk till film där Hackaton presenteras https://fpx.se/hack-for-gavle/
Över 50 deltagare från hela världen arbetade med fyra olika utmaningar: ”Morgondagens skolor”,
”En bättre stad för äldre”, “Var en smart granne” och “En bra start”. Äldrevänlig kommun bidrog
med utmaningen ”Kan vi med tekniken förbättra äldre människors välbefinnande?” Följande 5
idéer presenterades som lösning på äldrevänlig kommuns utmaning:
1.Team HoneyBee
Lösning: En app. där man hittar vänner utifrån intresseområden.
Länk till en presentation av teamets lösning: https://youtu.be/16OvlpC7cBQ
2. Team TYKeT
Lösning: en app som föreslår olika promenadstråk, aktiviteter, gym. När man gör aktiviteterna
samlar man poäng som genererar rabatt i olika affärer. Finns även en del i appen som handlar om
samarbete med offentlig sektor.
Länk till en presentation av teamets lösning: https://docs.google.com/presentation/d/15-nFtoEG5rhoRhNrkR1vHnIXO_AAN1WMoBeraA9JoM/edit#slide=id.g6f01e1e896_6_1
3.Team Äldreverket
Lösning: En reality show för äldre och med äldre som sänds via tv.
4.Team Tokie
Lösning: En enkel app med röstmeddelandeplattform för seniorer som bygger på
intresseområden. Genom plattformen kan man hitta nya vänner.
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5.Team LARBY
Lösning: en webb och mobil applikation i syfte att hitta vänner efter intresse

Utarbetad projektidé Digi-vän
I samarbete med PRO samorganisation i Gävle har ett förslag till ett projekt utarbetats. Projektet
skall under ett år arbeta för att ge stöd till personer 65 år och äldre som är i ett digitalt
utanförskap. Projektet är ettårigt och ska drivas i nära samarbete med redan befintliga aktörer i
Gävle, föreningar, studieförbund, träffpunkter mfl.
Projektet ska rekrytera och utbilda ”Digi-vänner” som i sin tur ska ge stöd och support till
seniorer
Projektet blir ett delprojekt inom äldrevänlig kommun och ägare är PRO samorganisation Gävle
Huvudsponsor är Microsoft Corporate som har beviljat en halv miljon kronor till projektet. För att
stärka arbetet ytterligare söker vi mer finansiering för att nå ut till fler.

Nulägesmätning/baslinjemätning
Baslinjemätning har genomfört av FoU Välfärd Region Gävleborg. Enkäterna har distribuerats
digitalt med stor hjälp av pensionärs- och intresseföreningar samt seniorer.
Syftet med enkäten är att få en nulägesbild av hur Gävle är att bo och leva i för målgruppen 65 år
och äldre. Totalt har 654 personer i målgruppen 65 år och äldre besvarat enkäten.
Gävle är en bra kommun att leva, bo och åldras i, det tycker drygt 80 procent av de som svarat på
enkäten om äldres förutsättningar i kommunen.
Majoriteten av de som har svarat på enkäten är i åldern 65–79 år, gruppen 80 år och äldre utgör
närmare 30 procent av svaren. Frågorna de har fått svara på har handlat om till exempel
bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och
delaktighet.
95 procent av de svarande tycker att deras närområde är trivsamt att leva, bo och åldras i. Men
flera önskar bostäder som är anpassade för äldre, bättre tillgång till kollektivtrafik, bättre
tillgänglighetsanpassning och underhåll av allmänna ytor och separerade gång- och cykelbanor.
De som svarat på enkäten förespråkar bland annat bättre tillgänglighet av information samt stöd
med digitala tjänster och vardagssysslor. Vidare framhålls också vikten av hälsofrämjande och
förebyggande arbete mot äldre.
Resultatet presenteras i sin helhet i FoU välfärd Region Gävleborgs rapport.
Länk www.gavle.se/aldrevanlig
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För att sprida resultatet till seniorer, tjänstepersoner och politiker har åtta digitala presentationer
genomförts. Resultatet kommer ligga till grund för en treårig handlingsplan. Arbetet med
handlingsplanen ska påbörjas 2021.

Planering och drift av Stödlinje Corona
Gävle kommun införde i början på året begränsningar och förändringar av flera verksamheter
inom omsorg och stöd. Förändringarna genomfördes för att minska risken för smittspridning av
coronaviruset och skydda de mest sårbara i samhället. Folkhälsomyndigheten införde särskilda
restriktioner för personer 70 år och äldre. Projektet Äldrevänlig kommun, social hållbarhet
initierade att ” Stödlinje Corona ” skulle inrättas. Kommundirektör tog beslutet och Social
hållbarhet i samarbete med Välfärd Förebyggande fick uppdraget att driva stödlinjen samt
samordna och koordinera ideella organisationer och enskilda volontärer. Stödlinjen fortsätter så
länge pandemin pågår och behov finns.
Beskrivning av arbetssätt mm finns i separat statusrapport 200331-200831

Uppsökande verksamhet
I samarbete med Välfärd förebyggande, Stödlinje Corona och Äldrevänlig kommun beslutades att
genomföra uppsökande telefonsamtal till personer som under året fyller 80 år och inte sedan
tidigare har insatser från Välfärd. Medarbetare från Förebyggande samtalade med 70 % (391 st)
av dessa 80-åringar. Synpunkter från samtalen kommer att användas som underlag för det
fortsatta arbetet att hitta nya former för uppsökande verksamhet samt projektet äldrevänlig
kommuns handlingsplan.
Resultatet och genomförande beskrivs i sin helhet i separat rapport; Uppsökande verksamhet
2020.

Blandat lärande nätverk Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA)
I syfte att lära och utveckla har NKA tagit initiativ till igångsättande av blandade lärande nätverk
för att skapa idéer och verktyg som kan ge stöd till anhöriga och närstående att mötas med fysisk
distans.
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Tanken är att vi ska dra erfarenhet av olika lösningar som genomförts under pandemin och skapa
en verktygslåda av goda idéer och arbetssätt som ger stöd och möjlighet till delaktighet som
anhörig. Gävle har visat intresse för att delta och har påbörjat ett planeringsarbete kring detta.

Arbetsgrupper
Vid stormöten som genomfördes 2019 tillskapades ett antal arbetsgrupper med teman utifrån
seniorernas egna önskemål. Endast ett fåtal av dessa grupper har påbörjats pga pandemin.

Rekrytering av ny projektledare
Nuvarande projektledare slutar 2020-12-31 och rekrytering och anställning av ny projektledare är
genomförd. Den nya projektledaren tillträder 2021-01-01.

3 Ekonomi/kostnader
Projektet har finansierats av ett projektanslag, XX för 2020. Kostnaderna för året har varit XX kr
Detta innebär att enheten Social hållbarhet har belastats med en kostnad motsvarande XX
Kostnader för aktiviteter och bemanning av Stödlinje Corona presenteras i separat rapport.
Kostnader kompletteras i separat dokument i början på 2021

4 Aktiviteter i sektorer och bolag
Förutom de aktiviteter som genomförs i projektets regi genomförs aktiviteter och åtgärder i
sektorer och bolag.
Följande axplock av aktiviteter och åtgärder har inrapporterats från tjänstepersoner i
referensgruppen.
Välfärd Gävle
Välfärd Förebyggande Anhörigstöd har under året bidragit med medarbetare för att bemanna och
driva stödlinje Corona. Volontärsamordnaren samordnat och rekryterat volontärer
Livsmiljö Gävle - Konst och Kultur
Musiksoppor på Söders Källa (Stöd)
Gavlekören vid Millesänglar (Stöd)
Gefle Kammartrio på Biblioteket (Stöd)
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Operakonsert på biblioteket (Stöd)
Konsertserie med Gävle Jazzklubb på Konserthuset (Stöd)
La Cage aux Folles i Stora Gasklockan (Stöd)
Allsjöns sköna musik i Hyttan i Axmarbruk (Stöd)
Bomhus Manskör Musikafé med allsång och lotteri (Stöd)
Sommarkonserter i Böna Kapell (Stöd, Inställt 2020 pga. Covid-19)
Stadsvandringar (Inställt 2020 pga. Covid-19)
Sommarkonserter i musikpaviljongen (Inställt 2020 pga. Covid-19)
Blåsmusik i regementsparken (Stöd, Inställt 2020 pga. Covid-19)
Midsommardanser med Rillens Folkdanslag utanför boenden (Stöd)
Solgårdsgatan, Bergmästargården, Forellplan och Selggrensgården besöktes
Kultur på gatan (Stöd)
Spontana konserter runt om i Gävle under sommaren 2020
Kultur för hälsa och delaktighet för äldre (Stöd)
Samtliga arrangemang har genomförts utomhus med deltagarna antingen utomhus eller på
balkonger strax ovanför artisten.
Sång och musik samt dans. Allt interaktivt.
Antal tillfällen: 38
Platser: Brynäs Torg och Stenebergsparken för personer som bor ensamma i egna lägenheter.
Villa Vallonen, Tickselbo, Pukslagarvägen, Bergmästargården, Sätraåsens trygghetsboende,
Hilleborg och Strömslund.
Konstapp
Gävle kommun har i samarbete med Region Gävleborg tillgängliggjort en del av den offentliga
konsten digitalt. Regionen tillhandahåller appen Konstfiktion & Fakta och har sedan tidigare

Mallen upprättad av Utvecklingsavdelningen, Omvårdnad Gävle 2016-01-12

DELRAPPORT
Upprättad av

Nr

Kerstin Weivert, projektledare

19KS245

Godkänd av

Datum

Caroline Engberg, ägare

2020-12-22

17 (20)

Rev

Referens

samarbetat med andra kommuner. I våras påbörjades arbetet med att digitalisera Gävle
kommuns offentliga konstverk och i höstas var det dags att lägga in en del av dessa i appen.
Användaren kan med hjälp av den inbyggda kartan lokalisera 21 verk. Användaren får tillgång till
en bild föreställande verket samt information så som titel, konstnär, årtal, material, plats mm.
Det följer med en beskrivande text och tankar om konstnären och konstverket. Projektet började
med ett samarbete mellan Kulturavdelningen samt Drift och förvaltning. Personal åkte ut till
konstverken och mätte in GiS—koordinater vilka sedan lästes in digitalt. Med hjälp av
koordinaterna kunde konstverken placeras på kartan i appen och personal från
Kulturavdelningen utformade texter, fotade konstverken, samlade fakta och skickade till
Regionen för inmatning i appen. Appen kan användas i hemmamiljö där användaren kan scrolla i
listan eller hitta konstverken direkt på kartan. Användaren kan också ge sig ut och hitta/utforska
konstverken i dess utemiljö. Gävle kommuns 21 utvalda konstverk finns nu representerade i
appen tillsammans med Regionens samt andra kommuners konstsamling.

Livsmiljö - Plan o bygg
Detaljplaner tas fram för bostäder som kan nyttjas som Trygghetsboenden ex Bergby samt
kvarteret Mummarn.
I handläggning av bygglovsärenden säkerställs t.ex. att tillgängligheten uppfylls vid nyproduktion
och ändring av en byggnad. När det gäller transporter så finns det också lagkrav på
handikapparkering och angöringsplats för t.ex. taxi (färdtjänst) inom 25 meter från huvudentré.
Bostadsanpassningsbidrag som bl.a. syftar till att äldre ska kunna bo kvar hemma i större
utsträckning genom att anpassa bostaden.
Livsmiljö - Tekniska
Medarbetare från Tekniska har varit med i genomförd sprint tidigare i år och deltagit i samtal
med äldre. Det resulterade sedan i ytterligare en träff med nybygget på seniorboendet
Takterassen på Murengatan. De hade synpunkter både på att trottoaren inte var asfalterad med
fallolyckor som följd och även synpunkter på bussförbindelse ner på/från stan samt gångpassage
över Brunnsgatan. Trottoaren är nu asfalterad. Bussförbindelsen är fixad genom nytt hållplatsläge
vid Cafe Epi på Norra Kungsgatan så att det går att både åka ner på stan och hem från stan med
bussen utan att behöva gå allt för långa sträckor till nästa hållplats. Gångpassage över
Brunnsgatan i form av refug ska byggas.
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Deltagit i arbetet med trygghetsplaner i Andersberg, Brynäs och Sätra. De flesta synpunkter från
dessa vandringar gäller belysning, buskage och trafik. Byte av alla belysningsarmaturer på
cykelbanor i Sätra är klar och i Andersberg och Brynäs pågår delar av gång- och cykelbanorna.
Nedtagning av buskar och sly har även skett i de tre områdena.
Livsmiljö biblioteken
Biblioteken erbjuder hemleverans ”Boken kommer” och ”Take-out” påsar med låneböcker. De har
även haft öppet för att komma in och låna böcker men inte att sitta kvar i lokalen under
pandemin.
Digital handledning har erbjudits till kommuninnevånarna vilket även seniorerna har kunnat få
ta del av.
Gavlegårdarna AB
Detta år har varit lite speciellt för oss gällande aktiviteter och ”uppsökande” verksamhet.
Ett samarbete med Friskis och Svettis har erbjudit utomhusgympa till hyresgäster. Deltagit i
nätverk Seniorer i Sätra/Bomhus och trygghetsvandringar.
Har bidragit med att sprida information till hyresgäster om stödlinje corona samt förmedlat
kontakter för matlådor under pandemin. Gavlegårdarna har under våren även ställt en bil till
förfogande för trivselvärdar som utfört inköp och apoteksärenden till personer i riskgrupp.
Styrning och stöd
Kommunikationsavdelningen, kundtjänst och Digital förnyelse varit med och bidragit med
resurser för att kunna starta och driva Stödlinje Corona.
Gästrike återvinnare
Högtalarväst används när vi har guidningar utomhus just för att höras bättre. Under
föreläsningar hos Gästrike återvinnare används hörselslinga.
Gästrike återvinnares lokal på Utmarksvägen 16 har även hiss för att kunna ta sig upp till
föreläsningssalen och tillgänglighetsanpassade toaletter.

5 Planering 2021–2022
Fortsatt drift av Stödlinje Corona i samarbete med Förebyggande enheten, Välfärd Gävle samt
samordning av olika aktörers engagemang under pandemin. Ansvara för samordning mellan de
olika aktörerna.
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Kommunikationsinsatser, fortsatt förankring av och information om projektet
Kontakter och samarbete ska etableras och fördjupas med aktörer inom näringslivet och ideella
organisationer
Genomföra dialogträffar med seniorer, sektorer och bolag
Ta fram en 3 - årig handlingsplan utifrån genomförda aktiviteter, rapporter och
kundundersökningar.
Starta upp tidigare planerade och skapa nya arbetsgrupper för att arbeta med olika aktiviteter och
uppdrag med utgångspunkt från seniorers önskemål
Initiera temasamtal med seniorer (fokusgrupper) kring olika aktuella ämnen vid behov
Genomföra aktiviteter fortlöpande som belyser de äldres situation
I samarbete med pensionärsorganisationerna mfl genomföra rullatorlopp 1 oktober 2021
Omvärldsbevakning
Planering och genomförande av studieresa i Sverige eller Norden med en grupp av seniorer och
tjänstepersoner
I det fall Erasmus + ansökan om utbyte blir godkänd; planera och genomföra dessa aktiviteter
Delta i befintliga lokala och nationella nätverk
Invärldsbevakning
I samarbetet med PRO samorganisation planera och genomföra delprojektet Stöd till personer
65+ som är i digitalt utanförskap ”Digivän”
Planera för och samordna ett blandat lärande nätverk
Initiera en förbättrad rapportering av äldrevänliga åtgärder / aktiviteter från kommunens
sektorer och bolag.
Etablera kontakt och samarbete med Region Gävleborgs pensionärsråd (ordförande Tommy
Berger) och Region Gävleborg
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Tillsammans med sektorer och bolag initiera implementering av aktiviteter utifrån handlingsplan
Fortsatt samarbete med:
Verksamhetsprojektet Södra Hemlingby.
FPX
Aktörer som erbjuder aktiviteter till seniorer som förebygger ensamhet och stärker gemenskap
och hälsa
Kommunala pensionärsrådet
Funktionsrättsrådet
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