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SPF	Seniorerna	i	Gävle	kommun	anser	att	äldre	boende	i	Gävle	
kommun	är	värda	en	bra	planering	för	äldreomsorgen!	

En	god	planering	och	resurstilldelning	för	äldreomsorgen	inför	framtiden	gagnar	främst	de	
äldre	men	även	hela	samhället.	Det	bidrar	till	Gävles	attraktivitet	som	en	kommun	där	
anhöriga	får	stöd	och	valfrihet	att	förvärvsarbeta.	En	kommunalt	välfungerande	omsorg	och	
sjukvård	gör	att	hela	sjukvården	fungerar	bra	för	alla	åldersgrupper.	

Vi	vill	lyfta	fram	olika	förhållanden	som	grundar	sig	på	den	demografiska	utvecklingen	fram	
till	2025-2030.	De	ekonomiska	beräkningarna	som	har	gjorts	får	ses	som	uppskattningar	och	
syftet	är	att	lyfta	fram	de	ökade	behoven	av	ekonomiska	medel	som	kommer	att	krävas.	

1.	Demografisk	utveckling	

2015				antal	äldre	än	65	år						19502		varav	äldre	än	80	år			4904				äldre	än	85	år	2391	

2020																	”																											20839													”																									5444														”													2599	

2025																	”																											21861													”																									6845													”														2952	

2030																	”																											23110													”																									7552																													saknas	

Det	innebär	att	det	under	en	tioårsperiod	/2015	–	2025/	sker	en	nettoökning	med	1941	st	80	
åringar	och	totala	antalet	är	6845	st	år	2025.	Det	är	vid	80	år	och	äldre	som	
funktionsnedsättningar	pga	sjukdomar	och	ålder	ställer	allt	större	krav	på	anpassade	
boenden,	omsorg	och	sjukvård.	

2.	Förebyggande	verksamhet	

	Det	finns	idag	uppsökande	verksamhet	som	vänder	sig	till	alla	som	fyller	80	år	under	
innevarande	år	och	ej	har	insatser	från	omvårdnad	Gävle.	De	som	kommer	till	inbjudna	
möten	får	aktuell	information	om	var	man	vänder	sig	om/när	hjälpbehov	föreligger.	
Information	ges	om	bistånd,	anhörigstöd,	träffpunkter,	volontärer,	tandvårdsbidrag	och	
säkerhet	för	seniorer.	Information	som	ges	kan	underlätta/förlänga	möjligheten	att	bo	kvar	i	
det	egna	hemmet	och	förhindra	uppkomsten	av	skador	och	ohälsa.	De	som	ej	deltagit	eller	
hörts	av	rings	upp,	vilket	ger	alla	en	chans	att	få	ta	del	av	informationen.	Mycket	viktig	
förebyggande	verksamhet	som	måste	fortsätta	åren	framöver	

3.	Hemtjänst	och	trygghetslarm		

Cirka	8	%	av	Gävle	kommuns	invånare	äldre	än	65	år	hade	någon	form	av	hemtjänst	år	2014.	
Antal	kunder	var	2	939	med	kostnad	per	kund	116	681	och	till	en	totalkostnad	på	
342	925	000:-.	Antalet	trygghetslarm	var	1900.	En	rak	prognosframskrivning	och	därtill	
förknippade	kostnader	för	år	2020	och	2025	pekar	på	en	ökning	med	9	%	till	2020	och	16	%	
till	2025.		
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Detta	utifrån	antagande	att	andelen	kommuninvånare	i	ålder	65	år	och	äldre	kommer	att	
utnyttja	hemtjänstinsatser	i	samma	utsträckning	år	2020	respektive	2025	som	idag.	Detta	
innebär	att	prognosen	för	kostnadsökningen	är	direkt	proportionell	mot	ökningen	i	antalet	
kommuninvånare	65	år	och	äldre.	Det	skulle	innebära	att	hemtjänstkostnaderna	utifrån	
dagens	penningvärde	år	2020	kommer	att	ligga	runt	375	000	000kr/år	och	runt	cirka	
400	000	000	år	2025.	

Detta	innebär	en	ökning	mellan	åren	2014	och	2025	med	cirka	57	miljoner	kr.		

4.	Hemsjukvård	

Sedan	1	februari	2013		ingår	hemsjukvård	i	kommunens	ansvar.	Kostnaden	för	alla	personer	
/även	under	65	år/		var		för	år	2015	48	129	000:-.	Om	man	som	under	området	hemtjänst	
gör	en	grov	uppskattning	med	en	ökning	på	16	%	framtill	2025	innebär	det	en	ökning	med	
7.700.640	:-	kr.	

5.	Boendeformer	

5.1		Vård	och	omsorgsboende	för	äldre		

Den	senaste	boendeplanen	omfattar	åren	2017	-	2020	med	utblick	mot	2025	och	är	antagen	
21/4	2016.	För	att	få	tillgång	till	lägenhet	krävs	biståndsbeslut	enligt	socialtjänstlagen.	Enligt	
planen	fanns	år	2015		950	lägenheter	i	vård-och	omsorgsboende	för	äldre	varav	507	med	
demensinriktning	och	443	för	kroppsligt	vårdbehov	och	tendensen	är	ett	ökande	behov	av	
demensboenden.	Det	föreligger	ett	underskott	som	under	2016	kommer	att	vara	bortbyggt.	
3	nya	boenden	startas	under	2016		/1	kommunalt	och	2	privata/	och	1	under	2017	/privat/.		
Pga	detta	har	Omvårdnad	Gävle	valt	att	minska	antalet	lägenheter	i	sitt	äldre	bestånd	i	
Bomhus	/Kristinelund/.	Utbyggnaden	beräknas	innebära	att	det	kommer	att	råda	balans	
mellan	behov		och	tillgång	på	lägenheter	framtill	2020.	Mellan	åren	2020	och	2025	bedöms	
behov	av	3	nya	boenden	föreligga	och	behovet	av	lägenheter	bedöms	2025	ligga	omkring	
1300,	vilket	är	en	ökning	med	450	st	jämfört	2016.	Detta	under	förutsättning	att	behovet	hos	
den	äldre	befolkningen	i	Gävle	ligger	på	samma	nivå	som	idag.	

Det	som	skulle	kunna	minska	det	behovet	är	byggande	av	trygghetsboenden.	Satsning	på	
trygghetsbostäder	är	något	som	ofta	har	lyfts	fram	på	nationell	nivå	för	att	minska	behovet	
av	särskilda	boenden	för	äldre.	Lokala	exempel	på	detta	resonemang		är	Sundsvalls	och	
Sandvikens	kommuner.		

	I	mars	2016	beslutade	Omvårdnadsnämnden	om	ett	införande	av		valfrihetssystem	inom	
vård-och	omsorgsboende.	Detta	beslut	innebär	en	strategiförändring	gentemot	externa	
utförare.	Köp	av	platser	kommer	att	styras	av	i	vilken	utsträckning	som	förvaltningens	
kunder		väljer	de	nyproducerade	privata	boenden	som	omfattas	av	upphandlade	ramavtal.	
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5.2		Kostnader		

År	2014	var	kostnaden		per	lägenhet	i	vård-och	omsorgsboende	för	äldre	över	65	år		648	546	
kr		och	totalkostnaden		616	611	700:-.	Prognosen	ovan	för	2025	visar	på	ett	behov	av	1300	
lägenheter.	Detta	innebär	en	kostnad	i	2014	års	prisnivå		på	843	109	800:,	vilket	till	år	2025	
innebär	en	ökning		jämfört		år	2014		med	226	498	100:-		miljoner	kronor	i	dagens	
penningvärde.		

SPF	Seniorerna	och	övriga	pensionärsorganisationer	har	en	uppgift	att	varje	år	bevaka	olika	
beslut	gällande	denna	boendeform	så	att	inte	en	minskning	sker	och	leder	till	en	försämring	
jämfört	år	2016.	I	Sverige	har	inom	sjukvården	mellan	åren	1992	och	2005	antalet	
vårdplatser	nästan		halverats.	Detta	har	ökat	trycket	på	kommunerna	och	gör	en		minskning	
av	lägenheter	i	äldreboenden	problematisk.	

Åren	2018-2020	tillkommer	ca	100	fler	personer	80	år	och	äldre	per	år	jämfört	år	2017,	
2021-2023	ökar	detta	till	ca	200	personer	per	år	jämfört	2020	och	2024-2025	sker	ytterligare	
ökning	till	300	medborgare	per	år	jämfört	2023.	Om	man	jämför	2015	med	prognos	2025	
finns	sistnämnda	år	drygt	50	%	fler	personer	i	ålder	över	80	år.	Det	är	vid	80	år	och	högre	
som	funktionsnedsättningar	pga	sjukdomar	och	ålder	ställer	allt	högre	krav	på	hjälp	och	
tillgänglighet	i	boendet.	

En	faktor	att	beakta	vid	bedömning	av	behov	av	lägenheter	är	antalet	tomma	dygn	som	
uppstår	vid	in-och	utflyttning.	2013	beräknades	detta	till	27	lägenheter	på	årsbasis.		

Planen	2015	var	att	genom	åtgärder	minska	detta	till	10	lägenheter.	Huruvida	detta	lyckades	
eller	ej	behöver	undersökas.	

Idag	framhålls	i	många	dokument	valfrihet	men	i	praktiken	begränsas	möjligheten	att	välja	
att	inte	bo	kvar	hemma	av	bristen	på	äldreboendeplatser.	SPF	Seniorerna	anser	att	om	man	
har	fyllt	90	år	och	önskar	flytta	till	vård-	och	omsorgsboende	borde	man	få	göra	det	utan	
biståndsprövning.	

5.3			Trygghetsboende	

Detta	boende	är	för	70	år	och	äldre	och	det	finns	krav	på	gemensamhetslokaler	och		
personal	som	på	olika	sätt	kan	stödja	de	boende.	Upplåtelseformer	kan	vara	hyresrätt,	
kooperativ	hyresrätt	eller	bostadsrätt.	Biståndsbedömning	enligt	socialtjänstlagen	behövs	ej.	

I	stadsdelen	Sätra	finns	62	hyreslägenheter		benämnt	Tickselbo,där	
omvårdnadsförvaltningen	svarar	för	personalinsats	och	Gavlegårdarna	för	kön.Vid	telefon	
kontakt	med	Gavlegårdarnas	kundtjänst	i	april-16	framkommer	att	det	är	många	
förfrågningar	om	Tickselbo	och	det	krävs	många	poäng	i	deras	kö	för	att	komma	ifråga	för	en	
lägenhet.	2016		planeras	10	lägenheter		ovanpå	vård-omsorgsboendet	på	Gävle	Strand.		
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	Våren	2017	tillkommer	86	bostadsrättslägenheter	på	söder	i	Takterassen	genom	SPF:s	
boendeförenings	arbete.	

	Förutsättningar	för	ett	trygghetsboende	på	fastigheten	Sätra	108:20	vid	Gavlehov	
diskuteras.	LindEnge	trygghetsboende	i	Engesberg	planeras	av	en	kooperativ	
hyresrättsförening,	som	är	ett	privat	initiativ,och	omfattar	35	lägenheter.	Detaljplanearbetet	
har	överklagats	och	dom	från	mark-och	miljödomstolen	är	avgörande	för	fortsättningen.	

I	Gävle	finns	alltför	få	trygghetsboenden	och	här	måste	en	diskussion	komma	igång	om	hur	
många	sådana	boenden	som	skall	planeras	för.	

	Kommunstyrelsen	skall	i	sitt	ansvar	för	bostadsförsörjningsprogrammet	även	planera	för	
trygghetsboenden.	Vi	anser	att	uppdrag	skall	ges	till	Samhällsbyggnadsnämnden	och	
Omvårdnadsnämnden	med	tydligt	angivet	år	för	genomförande.	Trygghetsboendefrågan	
kommer	att	kräva	bevakning	och	återkommande	uppmärksamhet	av	SPF	Seniorerna	och	
övriga	pensionärsorganisationer.		

	På	en	bostadskonferens	för	äldre	2012	skrev	SPF:s	ordförande	Barbro	Westerholm	under	
rubriken	hinder	”det	behövs	en	samverkan	mellan	de	kommunala	förvaltningarna	som	
ansvarar	för	planfrågor	respektive	frågor	som	rör	frågor	om	vård-och	omsorg”	och	detta	
gäller	fortfarande.	

	I	Omvårdnadsnämndens		verksamhetsplan	för	2016-2019		står	att	nämnden	har	ett	särskilt	
uppdrag	att	i	nära	samverkan	med	Gavlegårdarna	och	Samhällsbyggnad	identifiera	
framgångsfaktorer	för	innehåll	och	lokalisering	av	olika	former	av	trygghetsboenden.	På	
riksnivå	skall	regeringen	fatta	beslut	utifrån	Betänkande	av	Utredningen	om	bostäder	för	
äldre	och	i	förslaget	finns	investeringsstöd	för	trygghetsbostäder.		

Luleå	kommun	har	för	flera	år	sedan	gjort	en	utredning	med	genomförandeplan	för	boende	
för	äldre.	Ett	föredöme	som	kan	tjäna	som	inspiration	för	Gävle	kommun.	

5.4		Övriga	bostäder	för	äldre		

I	Gävle	finns	560	seniorbostäder	i	ordinarie	bostäder.	Detta	är	ett	äldre	begrepp	och	innebär	
att	när	det	byggdes	sådana	innebar	det	ökad	tillgänglighet	och	anpassning	till	äldres	behov.	
Dessa	bostäder		har	ej	haft	samma	klara	definition	som	trygghetsboende.	I	
Omvårdnadsförvaltningens	ansvar	finns	53	lägenheter	för	korttidsvistelse	och	20	lägenheter	
för	avlösningsvistelse	och	dessa	kräver	biståndsbeslut.	

5.5		Tillgänglighet	i	bostäder	för	äldre	

år	2012	gjordes	en	inventering	av	Gavlegårdarnas	lägenheter	angående	fysisk	tillgänglighet.	
Denna	visade	att	av	sammanlagt	15	835	lägenheter	hade	5	906	tillgång	till	hiss	och	1	337	st	
låg	i	entréplan.		
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Inventeringen	gjordes	för	att	göra	ett	åtgärdsprogram	och	för	att	underlätta	för	
bostadssökande	att	hitta	tillgänglighetsanpassade	bostäder.	

	Kontakt	bör	tas	med	Gavlegårdarna	för		att	höra	vad	som	är	åtgärdat	i	detta	program	och	
hur	planeringen	ser	ut	åren	framöver.	I	bostadsförsörjningsprogrammet	från	2013	finns	
angivet	att	i	Gävle	kommun	finns	22700	hyresrätter,	10500	bostadsrätter	och	15800	småhus.	

	Genom	att	tillgänglighetsanpassa	det	befintliga	beståndet	så	får	man	igång	flyttkedjor	från	
villa	till	lägenhet,	vilket	förbättrar	för	alla	åldersgrupper	och	kanske	främst	för	unga	hushåll.	

Kommunen	bör	när	kommunal	mark	säljs	förutom	att	beakta	behovet	av	äldrebostäder	ställa	
krav	på	hög	tillgänglighet	i	ny	produktion.	En	dialog	bör	föras	med	privata	fastighetsägare	
om	åtgärder	i	befintliga	lägenheter.	Enligt	en	rapport	från	socialstyrelsen	bor	nära	hälften	av	
befolkningen	över	80	år	eller	äldre	i	bostäder	med	bristande	tillgänglighet.	Om	inte	något	
görs	i	befintligt	bestånd	innebär	den	demografiska	utvecklingen	att	denna	andel	kommer	att	
öka	i	Gävle	framförallt	från	2021.	Bättre	tillgänglighet	leder	till	lägre	kostnader	för	hemtjänst	
förutom	att	livskvaliteten	ökar.	

I	Sandvikens	kommun	presenterades	i	februari	2015	en	konsultrapport	med	rubriken	
Bostäder	för	äldre-utredning	av	tillgänglighet	till	flerbostadshus	.	I	förordet	påpekas	att	det	
är	viktigt	att	en	kommun	ser	äldres	boende	som	en	kommunledningsfråga	och	i	samarbete	
med	fastighetsägarna	tillsammans	planera	hur	framtiden	skall	mötas.	I	förslagsdelen	anges	
att	med	satsning	på	trygghetsboenden	och	fler	tillgängliga	lägenheter	kan	kostnadsökningen	
till	år	2026	begränsas	med	77	%.	

I	Utredningen	om	bostäder	för	äldre	från	regeringen	hösten	2014	ges	förslag	på	statligt	stöd	
för	installation	av	hiss	i	befintliga	flerbostadshus	.	En	förutsättning	för	detta	är	att	
kommunen	har	gjort	en	tillgänglighetsinventering.	Förslag	på	investeringsstöd	till	
trygghetsbostäder	finns	även.	Det	är	således	angeläget	att	tillgänglighetsfrågorna	kommer	
mycket	mera	i	fokus.	

SPF	Seniorerna	föreslår	att	en	boendeplan	för	äldre		med	en	tillgänglighetsinventering	i	
befintligt	bostadsbestånd	görs	i	Gävle	kommun	då	detta	kan	ha	en	positiv	inverkan	på	
bostadsplaneringen.	

SPF	Seniorerna	vill	att	det	skall	finnas	ett	tydligt	äldreperspektiv	i	all	
samhällsplanering	och	att	Gävle	kommun	planerar	för	att	alla	som	har	eller	
kommer	att	ha	ett	behov	av	ett	boende	för	äldre	med	särskild	trygghet	och	
omsorg	ska	ha	rätt	till	det.		

6.	Valfrihet	

Kommunfullmäktige	beslutade	2011-06-20	att	enligt	Lagen	Om	Valfrihet	upphandla	
hemtjänst	under	en	4-årig	försöksperiod	och	detta	infördes	i	april	2012.	
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Efter	utredning	med	extern	konsult	beslutade	kommunfullmäktige	21/5	2016	att	systemet	
med	LOV	inom	hemtjänsten	skall	införas	permanent.		

Beträffande	valfrihet	inom	vård-och	omsorgsboende	se	punkten	5:1.	SPF	Seniorerna	stödjer	
valfrihet.	

7.	Personalförsörjning,	kompetens	och	kompetensutveckling	

Omvårdnadsförvaltningen	har	drygt	2	200	medarbetare.	I	gruppen	omvårdnadspersonal	är	
gruppen	undersköterskor		den	största.	Vid	årsskiftet	2014/2015	hade	78	%	adekvat	
utbildning	på	gymnasial	nivå	bland	omvårdnadspersonalen.	Pensionsavgångar	vid	65-års	
ålder	inom	denna	grupp	är	2016	46	personer,	2017	–	2018	41	personer	per	år	och	2019	44	
st.	En	orsak	till	att	inte	alla	har	adekvat	utbildning	är	att	medarbetare	enligt	LAS	måste	
erbjudas	anställning.	

Omvårdnadsförvaltningen	är	med	i	vård-och	omsorgscollege,	vilket	är	ett	samarbete	mellan	
arbetsgivare	och	fack	med	syfte	att	kvalitetssäkra	både	teori	och	handledd	praktik.	
Gymnasieutbildning	finns	på	Polhemsskolan	och	olika	privatskolor.	Dessutom	finns	
utbildningen	på	vuxengymnasium	och	arbetsförmedlingen	har	2015	utbildningen.	Dessa	
utbildningsmöjligheter	i	Gävle	är	enligt	HR-chefen	attraktiva.	I	och	med	att	det	finns	privata	
boenden	och	hemtjänst	finns	en	konkurrenssituation.	

I	gruppen	högskoleutbildade	finns	sjuksköterskor,	arbetsterapeuter,	fysioterapeuter	och	
administrativ	personal	i	olika	befattningar.	Här	finns	en	mera	uttalad	konkurrenssituation	i	
och	med	att	sjukvårdens	olika	delar	är	med	om	att	rekrytera	dessa	grupper.	I	
sjuksköterskegruppen	finns	en	stor	rörlighet.	

	Resultat	i	senaste	medarbetarundersökningen		visar	att	man	trivs	i	hög	utsträckning,	känner	
stolthet	för	att	arbeta	i	Gävle	kommun	och	kan	rekommendera	andra	att	ha	kommunen	som	
arbetsgivare.	Enligt	HR-chefen	är	detta	en	god	grund	för	rekryteringsarbete,som	ständigt	
måste	pågå.	

SPF	Seniorerna	anser	att	det	måste	finnas	en	långsiktig	strategi	för	att	stärka	
omsorgsyrkenas	attraktivitet	i	Gävle	kommun.	

8.	Ny	teknik	

Omvårdnadsförvaltningen	har	en	IT-strateg	anställd	med	ansvar	för	teknikutveckling.	Det	
anges	att	all	användning	av	ny	teknik	skall	utgå	från	kundens	eller	verksamhetens	behov	med	
koppling	till	övergripande	mål.	En	viktig	princip	anges	vara	att	öka	valmöjligheterna	och	
underlätta	i	utbytet	av	information	och	ej	ersätta	personlig	omsorg.	Den	sistnämnda	
formuleringen	tar	SPF	Seniorerna	fasta	på	och	kommer	att	påminna	om.	
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Nya	initiativ	bedrivs	i	projektform	för	involvering	av	personal	i	tidigt	skede	och	kunder	blir	
delaktiga	genom	referensgrupper	med	möjlighet	att	ge	synpunkter	och	påverka	utformning.		

Här	bör	pensionärsorganisationer	bli	delaktiga.	

Tips	!	Karlskrona	kommun	har	en	lägenhet	fylld	med	tekniska	lösningar	på	ett	äldreboende	
och	där	sker	visningar	för	äldre	och	funktionshindrade.	Lägenheten	fungerar	som	inspiration	
för	seniorer,	funktionshindrade,	närstående	och	personal.	

9.	Anhörigstöd	

En	viktig	del	av	omsorgen	vilar	på	anhöriga	och	en	beräkning	från	forskningshåll	är	att	mätt	i	
timmar	är	anhörigas	omsorg	dubbelt	så	omfattande	jämfört	med	samhällets	sammantagna	
insatser	för	äldre	och	funktionshindrade		

När	det	gäller	äldre	är	det	medelålders	barn	och	äldre	makar	som	står	för	merparten	av	
anhörigomsorgen.	

	Uppskattningsvis	drygt	90000	kvinnor	och	50000	män	i	åldrarna	45-64	år	i	Sverige	har	
minskat	sin	arbetstid,	sagt	upp	sig	eller	gått	i	pension	i	förtid	pga	omsorg	om	en	äldre,	sjuk	
eller	funktionshindrad	närstående.		

Detta	som	en	bakgrund	till	samhällets	anhörigstöd,	som	har	funnits	i	Gävle	sedan	år	2000.	
Det	finns	en	lag	om	Anhörigstöd		och	1/7		2009	kompletterades	Socialtjänstlagen	och	där	
anges	att	Socialnämnden		skall	underlätta	för	personer	som	vårdar	en	närstående.		

En	möjlighet	till	anhöriganställning	i	kommunen	finns.	Försäkringskassan	kan	ge	ersättning	
för	vård	av	anhörig	en	begränsad	period	vi	svår	sjukdom.	

Anhörigcenter	har	ett	brett	utbud	av	aktiviteter	i	sina	lokaler	och	erbjuder	även	
dagverksamhet,	avlösning	i	hemmet		och	vistelse	för	anhöriga	i	särskilda	lokaler.	Samverkan	
sker	även	med	olika	föreningar	och	organisationer.	

	Här	handlar	det	om	att	Anhörigcenters	breda	och	uppskattade	verksamhet	fortsätter	och	
utvecklas.	Sannolikt	kommer	dess	betydelse	att	bli	än	viktigare	när	antalet	80	år	och	äldre	år	
2021	kommer	att	öka	markant.	

10.	Matservice	

Omvårdnadsförvaltningen	har	i	flera	år	arbetat	med	detta	område	avseende	kostrutiner,	
matens	kvalitet,	måltidsmiljöer	och	registret	Senior	Alert	som	är	ett	kvalitetsregister.	Det	
innebär	att	det	finns	en	god	uppfattning	om	förhållanden	inom	vård-omsorgsboenden.	Det	
som	behövs	för	framtiden	är	förbättring	för	personer	i	ordinärt	boende	med	
hemtjänstinsatser.	
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SPF	Seniorerna	frågade	under	september	och	oktober	2015	samtliga	kommuner	om	hur	stor	
valfrihet	de	äldre	invånarna	har	när	det	gäller	maten.		

233	kommuner	av	290	st,	alltså	80	%,	svarade.	I	12	%	av	kommunerna	har	äldre	med	
hemtjänst	möjlighet	att	välja	mellan	olika	matleverantörer.	Gävle	hör	ej	hit.	I	40	%	av	de	
resterande	kommunerna	kan	äldre	välja	mellan	olika	måltidsalternativ.	I	de	kommuner	där	
äldre	kan	välja	matleverantör	finns	möjlighet	att	välja	mellan	det	kommunala	köket,	
restauranger	och	matlådor	från	livsmedelsaffärer	och	i	sådana	kommuner	var	de	äldre	
mycket	nöjda.	Valfrihet	på	detta	sätt	bör	bli	verklighet	i	Gävle.		

På	vård-och	omsorgsboenden	bör	inriktningen	vara	för	matlagning	på	respektive	boende.		

På	Gävle	Strand	som	tas	i	bruk	våren	2016	planeras		för	detta.	En	försöksverksamhet	bedrevs	
på	Furugården	på	en	avdelning	för	ett	par	år	sedan	men	blev	ej	permanentat	p.g.a.	
organisatorisk	anledning.	Innehållsmässigt	utföll	försöket	positivt	och	ledde	ej	till	ökade	
kostnader.		

11.	Samarbete	mellan	Omvårdnadsförvaltningen	och	Kultur	och	
Fritidsförvaltningen	

På	alla	typer	av	äldreboenden	är	aktiviteter	av	olika	slag	mycket	viktiga	för	att	ge	tillvaron	ett	
meningsfullt	innehåll.	I	Socialtjänstlagen	står	att	”Socialnämnden	ska	verka	för	att	äldre	
människor	får	möjlighet	att	ha	en	aktiv	och	meningsfull	tillvaro	i	gemenskap	med	andra	/5	
kap.	4§	SoL/.	

	Från	Omvårdnads	kvalitets-och	patientsäkerhetsberättelse	för	år	2015	hämtas	följande	:	”	
Av	Socialstyrelsens	kommun	och	enhetsundersökning	2015	framgår	att	samtliga	boenden	för	
äldre	i	Gävle	erbjöd	sociala	aktiviteter	minst	3	gånger	per	vecka.	Detta	till	trots	så	är	sociala	
aktiviteter	inom	boenden	för	äldre	det	område	som	får	allra	lägst	betyg	i	omvårdnads	Gävles	
närståendeundersökning	2015.	Även	resultatet	i	Socialstyrelsens	nationella	
brukarundersökning	2015	visar	att	sociala	aktiviteter	är	ett	område	där	de	svarande	ger	
uttryck	för	kritik”.	I	Gävle	kommun	finns	en	kultursamordnare	som	arbetar	för	aktiv	kultur-	
och	fritidsverksamhet	för	personer	med	funktionsnedsättning	enligt	LSS	men	hur	är	det	för	
den	stora	gruppen	äldre	enligt	So	L	?		

I	kvalitets-och	patientsäkerhetsberättelsen	berörs	möjligheten	till	daglig	utevistelse	och	att	
det	vid	70	%	av	boendeplatserna	erbjuds	sådan	möjlighet.	Av	Socialstyrelsens	nationella	
brukarundersökning	framgår	dock	att	endast	52	%	av	de	tillfrågade	vid	boenden	i	Gävle	
uppgav	att	man	var	ganska	nöjd	eller	mycket	nöjd	med	möjlighet	att	få	vistas	utomhus.	Det	
är	en	signifikant	lägre	andel	jämfört	med	riket.	

Äldre	ska	ha	rätt	att	kunna	få	ta	del	av	ett	utbud	av	kulturupplevelser	inom	områden	som	
teater,	dans,	musik,	litteratur	m.m.	Här	har	kultur-och	fritidsnämnden	ett	ansvar	och	i	
nämndens	budgetramar	skall	avsättas	ekonomiska	medel	för	detta.		
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12.	Samarbetet	med	regionen		

Viktigt	att	det	finns	en	fungerande	dialog	och	samarbete	mellan	kommunen	och	regionen	
från	politiken,	tjänstemännen	och	professionen.		

På	vardagsnivå	är	betydelsefulla	områden	fungerande	utskrivningsrutiner	mellan	sjukhuset	
och	kommunens	hemsjukvård-hemtjänst	och	läkartillsyn	vid	vård-och	omsorgsboenden.	
2015	gjorde	Samhällsmedicin	i	regionen	en	utvärdering	av	hemsjukvårdens	kommunalisering	
där	förbättringsområden	identifierades/	bl.a.	informationsöverföring	och	läkares	medverkan	
i	hemsjukvården/.	SPF	är	hösten	2016	initiativtagare	till	en	skrivelse	om	att	få	till	stånd	ett	
samarbete	mellan	kommun	och	regionen	enligt	modeller	i	Uppsala	och	Ängelholm	med	bl.a.	
mobila	akutenheter.	KPR:s	övriga	ledamöter	ställer	sig	positiva	till	denna	skrivelse	och	
samma	förslag	tas	upp	i	regionens	pensionärsråd.	

13.	Informationsbehov		i	ett	samhälle	med	valfrihet	inom	äldreomsorg	

Det	krävs	mycket	bra	utformad	information	som	maximerar	möjligheterna	att	fatta	
välgrundade	beslut.	Beslutssituationer	med	många	alternativ	eller	som	kan	vara	svåra	att	
överblicka	kan	leda	till	att	människor	blir	mindre	benägna	att	välja	och	får	en	känsla	av	
förlorad	kontroll.	Ett	enhetligt	system	för	hur	information	presenteras	av	olika	alternativ	
krävs.	När	det	blir	aktuellt	med	att	välja	kan	det	vara	i	situationer	då	beslutsförmågan	är	
påverkad	av	sjukdom	med	nedsatt	kognitiv	funktion,	trötthet	och	byte	av	miljö.	Det	gör	det	
extra	viktigt	med	anpassad	information	till	detta.	Väl	så	viktigt	som	att	välja	boende	eller	
utförare	är	att	kunna	påverka	själva	hjälpens	utformning.		

14.	Kontinuitet	

Möjligheten	att	träffa	samma	person	är	en	viktig	faktor	för	att	skapa		trygghet		för	såväl	
användare	av	vård	och	omsorg	som	personal.	Brukaren	upplever	stor	trygghet	i	att	mötas	av	
någon	som	man	vet	känner	väl	till	såväl	nuvarande	som	tidigare	situation.		För	personalen	
innebär	att	man	väl	känner	till	vad	som	är	problemet	också	en	trygghet,	som	ger	en	känsla	av	
kontroll	och	säkerhet.	Kontinuitet	innebär	således	en	viktig	faktor	för	en	god	arbetsmiljö.	
Vinster	finns	i	effektivitet	med	mindre	inläsning,	mindre	upprepningar	och	frågor,	
information	behöver	inte	dokumenteras	flera	gånger.	Kontinuitet	är	sannolikt	en	viktig	
faktor	för	säkerheten	och	kvaliteten.	Ersättningssystem	behöver	konstrueras	så	att	
kontinuitet	värderas	högt	inom	hemtjänsten	och	det	gäller	förstås	både	den	kommunala	och	
privata.	

Räcker	pengarna?	

Vi	har	gjort	försök	att	uppskatta	den	ökade	kostnaden	till	2025	jämfört	år	2014	inom	3	
områden.	För	hemtjänsten	krävs	ytterligare	57	miljoner	och	för	hemsjukvården	7	miljoner.	
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För	vård-och	omsorgsboende	krävs	226	miljoner.	Detta	innebär	år	2025	för	dessa	områden	
totalt	ca	290	miljoner.		

	

Om	nio	år	behövs	således	en	ökning	av	nuvarande	budget	med	
uppskattningsvis	knappt	300	miljoner	kr.	Detta	är	ca	30	%	mer	än	
idag	räknat	på	hemtjänst,	hemsjukvård	och	vård/omsorgsboende.	

Räcker	bostäderna?		

De	närmaste	3-4	åren	kommer	det	att	finnas	vård-och	omsorgsboende	i	tillräcklig	omfattning	
men	från	2021	krävs	nybyggnation.	Det	kommer	att	år	2016	finnas	ett	kommunalt	och	ett	
privat	trygghetsboende.		

Trygghetsboendeplaneringen	måste	komma	igång	så	fort	det	bara	
går!!	

Räcker	personalen?		

Omvårdnadsförvaltningen	bedriver	en	aktiv	personalpolitik	där	senaste	
medarbetarundersökningen	visar	på	hög	trivsel.	I	Gävle	finns	utbildningsmöjligheter	för	
yrken	som	kräver	gymnasialnivå	och	detta	positivt	för	rekrytering.	För	eftergymnasial	
utbildning,	som	innefattar	fysioterapeut,	arbetsterapeut	och	sjuksköterska	finns	hälso-och	

sjukvården	som	konkurrent.	Sjuksköterskeutbildning	finns	i	Gävle.	

Det	kommer	att	krävas	en	fortsatt	attraktiv	personalpolitik	för	att	
klara	rekryteringar.	

Tillägg		

Från	Omvårdnadsförvaltingen	har	följande	personer	varit	behjälpliga	med	information	om	
befolkningsutveckling,	kostnader,	personal,	anhörigstöd		m.m.	

Ekonom	Per-Anders	Östlund,	Utredare	Gustav	Engblom,	Bitr.	förvaltningschef	Lena	Isokivelä	

HR	chef	Anita	Bjurström,	Enhetschef	Stina	Nordström,	Förebyggande	verksamhet	Annelie	
Persson	

	Gävle	den		23	september		2016																					
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	Bo	Bergstad																																											Catharina	Hedin	

	SPF	Seniorerna		Ankaret																						SPF	Seniorerna		Gavle					

	

	

	

	

	

	

	

																																																																																																																													

																																																																																																															

																																																																																																																																											

	

																																																																																																																																							

																																																																																																																																																	

																																																																								

																																																																										 	

	

	

																																																																															

	

	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																			


