
 

Gävle Demensförenings verksamhetsberättelse 2022 
 

Organisationsnummer: 802441 - 6292 

Postgiro: 69 87 86-1 

Styrelsen har hållit 11 stycken protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte tillsammans med 

medlemmarna. Alla styrelsemötena har i år genomförts fysiskt och alla är protokollförda och 

justerade. 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Agneta Brinne 

Styrelsemedlemmar: 

Ordinarie: Karin Andersson, kassör, Maud Axelsson, Birgitta Andersson, Lena Öberg, Weine 

Johansson och Anna-Lena Hyson 

Suppleanter: Eva Bergström och Agnes Hedberg 

Revisorer: Cecilia Edvinsson och Håkan Berlin 

Adjungerade till styrelsen har varit: Marie Bengtsson vid Välfärd Gävle 

Maud Axelsson avled under sommaren och har ej ersatts. Anna-Lena Hyson har ej närvarit under 

hösten och har heller ej ersatts. 

Antal medlemmar:  2022 har varit 164 st 

Facebooksidan uppdateras kontinuerligt www.facebook.com/gavledemensforening/timeline och 

föreningen har även en egen hemsida via Demensförbundet www.demensforbundet.se   

Gävle demensförening har en egen bokhylla med referenslitteratur för utlåning på Anhörigcenter, 

som ständigt kompletteras. 

Gävle Demensförenings medlemsregister är en del i Demensförbundet centrala register och 

Demenstidningen utskickas därifrån 4 gånger/år och i samband med att tidningen kommer görs ett 

medlemsutskick, med post och via mejl till de som har en mejladress, från Gävle Demensförening 

med information och aktuella aktiviteter. 

Medlemsavgiften har även i år att varit 175:- / år för medlem och 50:-/år för familjemedlem 

Aktiviteter under året har bestått av: 

2022 har inneburit att Gävle Demensförening börjat kunna återuppta sina fysiska aktiviteter och har 

kunnat planera aktiviteter på lite längre sikt. Våra medlemmar har till stor del varit vaccinerade och 

smittan har varit låg under större delen av året. Vi har kunnat genomföra föreläsningar, 

musikunderhållning, sommarresa, biobesök, ishockeymatcher och julmiddag 
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Musikunderhållning på boenden: 

Bertil Fäldt och Camilla von Bothmer har med temat ” Örongodis” förgyllt dagen på 3 

demensboenden med sång och musik 

Davids sommarcirkus genomfördes vid fem olika tillfällen: 

Cirkus med David Hammarberg och hund har besökt 3 boenden på våren och 5 boenden på hösten 

och visat sina fina cirkuskonster 

Februari  

4 februari anordnades en träff för förtroendevalda för att ställa frågor inför valet 

Mars 

Den 10 mars årsmöte på Anhörigcentrum 

Den 30 mars radioinspelning för lokalradion. Agneta och Karin berättar om Demensföreningens 

verksamhet. Programmet sändes i slutet av april 

April 

den 11 april anordnades ett möte på Anhörigcentrum för att diskutera demensfrågor med Helen 

Åkerlund (kommunalråd) och Ahmed Amin (ordförande i Arbetsmarknads- och 

funktionsrättsnämnden) 

Maj 

Den 7 - 8 maj deltog Agneta och Karin Demensförbundets kongress i Stockholm 

Juni 

15 juni sommarresa till Stora Skedvi brödfabrik och besök på strutsfarm  

30 juni genomfördes ett möte med Elisabeth Carlsson Cederholm (ordförande i 

omvårdnadsnämnden) och några ur styrelsen och några anhöriga för att diskutera upplevda problem 

på boende. 

September  

1 september föreläste en Silviasyster om demenssjukdomar på Träffpunkten Kaplansgatan  

Förberedelsemöte för det öppna mötet på Elite Grand hotell  

Oktober 

Den 4 oktober genomfördes ett öppet möte på Grand Elitehotell med deltagare från Region 

Gävleborgs Minnesmottagning och Primärvård samt Välfärd Gävle, Kontor för boende i egen regi och 

Kontor för biståndsbeslut. Syftet var att beskriva en demenssjuks resa genom specialistsjukvård-

primärvård och Kommunal vård och omsorg. 

Den 20 oktober bjöds medlemmarna på Bio 7an Göta Kanal 

November 

Den 8 november gjorde Gävle Demensföreningsstyrelse en studieresa till Demensförbundet i 

Stockholm samt ett studiebesök på ett demensboende i Stora Sköndal för yngre Demenssjuka 

Den 16 november bjöds medlemmarna på Ishockeymatch Brynäs-Malmö 

Den 17 november intervjuades Agneta i Radio Gävleborg om hur situationen är som anhörig till en 

Demenssjuk person. 



 
 

December 

7 december genomförde vi den traditionsenliga julmiddagen med 43 gäster. 

 

Boenderådet 

Boenderådet har haft 4 möten i Omvårdnadsförvaltningen lokaler.  

• Vi har efterfrågat hur platssituationen ser ut 

• Vi har efterfrågat språkkunskaperna hos personalen på vårdboendena 

• Vi har efterfrågat om Coronasmittan på boendena 

• Vi har efterfrågat hur genomförandeplanerna efterlevs. Uppföljning? 

• Vi har under året påtalat brister i biståndsbedömningarna för unga demenssjuka. De bistånds 

bedöms inom SoL när de borde bedömas inom LSS. Detta har påtalats vid varje möte, liksom 

ett LSS boende för unga demenssjuka har efterfrågats vid varje möte 

• Vi har efterfrågat ett flexiblare sätt att hantera biståndsbeslut för mycket gamla personer 

eftersom platssituationen är mycket god inom kommunen 

Vi har inte fått någon reaktion på att man arbetar med frågorna. Vi får varje gång bara information 

om vilket uppdrag de har och hur policies och riktlinjer ser ut trots att vi har konkreta 

missförhållanden vid flera tillfällen.  

Styrelsens reflektioner: 

Pandemin har långsamt släppt taget om vårt samhälle, vartefter vaccinationer har kommit igång och 
smittan släppt taget. Vi har åter kunnat träffas fysiskt. Vi kan planera för många nya aktiviteter inför 
år 2023 eftersom vi fått beviljat medel från flera fonder och stiftelser och hoppas att de kommer att 
uppskattas. 
 
Gävle Demensförening Den 18 januari 2023 
 
Agneta Brinne, ordförande 
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