
Rapport från ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet till SPF:s Seniorers 

föreningar i Gävle för år 2021 

KPR organiseras av kommunstyrelsen och ordf. har varit kommunalrådet Erik Holmestig och 

vice ordf. Bo Bergstad, Ankaret. Ordinarie ledamöter Catharina Hedin, Gavle, Bo Bergstad 

och ersättare May Hägglund, Tre Lågor och Bengt Lindkvist, Rudan. Rutinen är att ersättare 

om möjligt deltar i sammanträdena. Dessa har under året varit 6 st och några har varit i både 

fysisk och digital form men under hösten enbart i fysisk form. 

Ett urval av berörda områden beskrivs under följande rubriker och ej i kronologisk ordning 

som tidigare berättelser. 

Boendeplan: En sådan görs varje år angående Vård och omsorgsboenden /VÅBO/. I januari 

-21 fanns 1102 lägenheter i både kommunens regi och privat drivna. Prognosen framtill 2030 

visar ett förväntat behov av tre ytterligare boenden. I södra Hemlingby blir ett klart 2023 

med 80 lägenheter. Den 31/5 fanns 136 lediga lägenheter och i oktober 65. Analys pågår om 

detta är en pandemieffekt eller finns andra orsaker? I Hemlingborg senareläggs öppnande av 

40 lägenheter till 2024. Detta boende är en samlokalisation med förskola och skola med 

samnyttjande möjligheter /minns TV-programmet 4-åringarna på äldreboendet/. Hyror i 

dessa boenden är förhandlade med hyresnämnden och går att ta del av på gavle.se 

Flera trygghetsboenden har aktualiserats inom äldrevänlig kommun. Omvårdnadsnämnden 

har politiskt uppdrag verka för boendelösningar för äldre och Gavlegårdarna har inför 2022 

anställt konsult för att arbeta med denna problemställning. 

Covidpandemi och IVO: Fortlöpande har informerats om smittläget i boenden och 

hemtjänst och vaccintationsutvecklingen. IVO gjorde fördjupad granskning av 98 

äldreboenden i riket varav två i Gävle. Stigslunds äldreboende/privat/visade inga brister men 

på Vallongården/kommunal regi/fanns brister i förutsättningar att ge hälso-och sjukvård av 

god kvalitet. I svar till IVO till 15/3-21 listades ett antal omedelbart genomförda åtgärder och 

på lite längre sikt planerade åtgärder. Bland sistnämnda ett förslag på att ta fram en struktur 

där hälso-och sjukvårdsfrågor samlas i eget verksamhetsområde. Redan under 2020 

arbetades fram ett nytt läkaravtal för VÅBO fram. Under träff i oktober-21 med distriktets 

KPR ledamöter och Äldrefunktionärer om Nära Vård en presentation av chefläkare 

primärvård/ P-O Hermansson/, vilka åtgärder regionen tillsammans med kommunerna hade 

vidtagit tillsammans med anledning av pandemin. 

Äldrevänlig kommun: Projektets utveckling stående punkt på KPR möten. Gävle kommun 

blev i augusti 2019 medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 3-årigt projekt. 

Under år 2020 och första halvåret 2021 insamling av data som benämns baslinjemätning och 

skall ligga tillgrund för handlingsplan, som utformas hösten 2021 och pågår. Många kanaler 

har använts som fokusgrupper, dialoggrupper, webbenkät. Regionens FoU enhet behjälplig i 

en enkät och Högskolan i annan enkät med kvalitativ metodik. I projektet startades Stödlinje 



Corona mars 2020 med ändrad inriktning våren 2021. Delprojektet Digivän Senior startades 

mars -21. Pandemin har försvårat arbetet som dock håller tidplanen. Samtidigt har inom 

projektet funnits möjligheter att verka som stöd i den speciella situationen. Två medlemmar 

från KPR ingår i referensgrupp, som träffats många gånger och dessa är May Hägglund, SPF 

Seniorerna/Tre Lågor/ och Carin Carlström, PRO Valbo. 

Kultur för äldre: Kultur och Fritidsförvaltningen satsade 550,000 kr 2021 och en stor 

mängd aktiviteter utvecklades under våren vid äldreboenden, träffpunkter, olika bibliotek, 

länsmuseet med musikgrupper, uppläsningar med mera Liknande har skett under hösten.  

Statsbidrag: Ett flertal statsbidrag har under 2020 och 2021 lanserats. Äldrelyftet innebär 

att under våren 24 personer kunde starta att på betald tid studera till undersköterskor. P g a 

svårigheter att hitta vikarier har hittills ej någon ytterligare grupp kommit igång. Ett 

statsbidrag på 40 miljoner har gjort att Omvårdnadsnämndens besparingskrav 2021 ej 

behövde genomföras. 

Kvalitet: Sedan ett år finns ett kvalitetsteam med flera kompetenser inrättat. Man arbetar 

med uppföljningar för att säkerställa att verksamheten lever upp till krav som finns och att 

identifiera risker och uppföljningar utifrån oönskade händelser. Man har en plan för 2021 

som omfattar 10 aktiviteter i egen regi och 15 hos externa utövare. Under hösten har i KPR 

väckts frågan om kommunens visselblåsarfunktion. En sådan finns och har sedan inrättandet 

2017 använts vid 7 tillfällen. Funktionen skall användas när andra möjligheter har använts 

som samtal med chef, skyddsombud och arbetsmiljölagen. Sannolikt är funktionen inte känd 

och KPR påtalat att förvaltningarna måste sprida bättre kännedom om denna funktion och i 

synnerhet när en ny lag om visselblåsarfunktion träder i kraft 17/12 2021. Under året har 

uppdagats missförhållanden bl.a. på äldreboende Solgårdsgatan, Bomhus och finska 

avdelningen, Furugården i Valbo. Kunde en visselblåsare förkortat tiden till upptäckt? 

Digitalisering: Antal människor i arbetsför ålder ökar till 2030 med 5 % och antal >80 år 

med 47 %. Digitalisering pågår och senaste två åren i Gävle erbjuds alla äldreboenden s.k. VR 

glasögon för upplevelser, Wifi finns i samtliga äldreboendelägenheter och för arbetande till 

olika system, nyckelfria lås /2000st/som används i hemtjänst, larm och leg. personal, digital 

natt tillsyn görs i 20% hos de som har sådan, försöksprojekt för hemtjänst och hemsjukvård 

på distans. 

Nya biblioteket: KPR har i remissvar under våren påtalat behovet av tillgång till lokaler för 

små och stora samlingar inom pensionärsorganisationerna. 

Gävle den 21/12 2021 

Bo Bergstad                      Catharina Hedin            May Hägglund             Bengt Lindkvist 

Ordinarie                           Ordinarie                        Ersättare                       Ersättare  


