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Sammanträdesprotokoll
Gävle kommuns Funktionsrättsråd
Sammanträdesdatum 2022-03-07

Plats och tid
Konserthuset, Bo Linde salen, kl. 13:00-16:35
Närvarande

Se sidan 2
Justeringens plats och tid

Stadshuset 2022-03-14

...................................................................................................................
Sekreterare
Lena Arnberg

...................................................................................................................
Ordförande
Helene Åkerlind (L)

...................................................................................................................
Justerare
Lars-Göran Wadén

Gävle kommun 801 84 Gävle
Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se
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Närvaro
Ledamöter

Närv.

Frånv

Helene Åkerlind (L) KS ordf
Kristina Hellström (S) UBN
Daniel Olsson (S) SBN
Karin Qvick (L) AFN
Tomas Djurhed AFN

X
X
X
X
X

Funktionsrätt Gävle
Mari Norén Hedberg, vice ordf
Gunilla Ekman
Elizabeth Rydbäck
Lars-Göran Wadén
Sören Norman
Lena Öberg

X
X
X
X
X

Föreningsnätverket
Carina Skoog
Barbro Carlestam
Anders Simu
Hans Östman

X
X
X
X

Ersättare

Närv.

Frånv

Pekka Seitola (M) KS
Lars Öberg (S) SN
Helene Börjesson (MP) KFN
Elisabeth Carlsson Cerderholm (C) OVN

X

X
X
X

Funktionsrätt Gävle
Dick Joelsson
Marie Nord
Anders Ohlsson
Inger Areen
Emma Wahlström
Christer Öhlund

X
X
X
X

Föreningsnätverket
Janet Ohlslid
Mikael Persson
Bo Kåresjö
Åsa Eriksson

X
X
-

X

X
X

X
X

Övriga
Lena Arnberg, nämndsekreterare SG
Sofia Persson, kundkommunikatör, SG
Ann-Charlotte Jansson, projektledare, SG
Josefine Wennelin, strateg, SG
KFN – Kultur- och fritidsnämnden
KS – Kommunstyrelsen
AFN – Arbetsmarknad- och funktionsnämnden
OVN – Omvårdnadsnämnden
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden
SN – Socialnämnden
UBN – Utbildningsnämnden

Justerare

Roger Persson (MP, ordf. Valnämnden
Linda Löfvenius, valsamordnare SG
Anne Jäder, verksamhetschef Elevhälsan UG
Marie Olsson, enhetschef Elevhälsan UG
SG – Styrning och stöd Gävle
LG – Livsmiljö Gävle
VG – Välfärd Gävle

Utdragsbestyrkande
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§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Upprop och val av justerare
Upprop görs av sekreteraren, närvarande finns på sidan 2. Lars-Göran
Wadén utses att justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning
Punkt 5 utgår och tas upp på sammanträdet den 9 maj. Frågan kommer att
tas upp med berörda tjänstepersoner på Välfärd den 24 mars kl 10.00.
Anmäl medverkan till ordf. Helene Åkerlind.
Övriga frågor som läggs till dagordningen är:






Skrivelse hörselinstruktörer
Hemtjänst
Färdtjänst
Vad har Gävle kommun gjort åt bussförbindelsen från Furuvik.
Vilka krav ställer Edv på den arbetsplats man är på om man har enskild
plats?

Därefter godkänns dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll 2021-12-06
Föregående protokoll godkänns och beslutas att läggas till handlingarna.

§ 5 Bristande flexibilitet i boendestödsbeslut i Gävle
kommun. Kommunens tillgänglighet för personer med
psykisk ohälsa. Punkten utgår vid dagens möte och tas upp vid
sammanträdet den 9 maj.

§ 6 Tillgänglighetsgruppens framtida struktur
Helene Åkerlind informerar rådet om tillgänglighetsgruppens tidigare
sammansättning och delger rådet sina tankar om en framtida struktur där
funktionsrättsrådet ska bestå av tre underliggande utskott:


Utskottet Tillgänglighet
Frågor som behandlas på Sektor Livsmiljö, samhällsbyggnad och
fritidsfrågor, samt Hjälpsam. Övergripande frågor som berör Sektor
Livsmiljö som till exempel deras upphandlingar, kommunikation m.m.
4 möten per år. Tillgänglighetsronder

Justerare
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Utskottet Omsorg och arbete
Frågor som behandlas på Sektor Välfärd, stöd och omsorgsfrågor,
arbetsmarknad med mera. Övergripande frågor som rör Sektor Välfärd
som till exempel kompetensförsörjning och upphandling,
kommunikation. 4 möten per år. Brukarrevisioner



Utskottet Barn och Unga
Frågor som behandlas på Sektor Utbildning, utbildningsfrågor och
ungdomsfrågor, Frågor som berör upphandling inom sektorn som till
exempel mat/städ, läromedel med mera. 4 möten per år.
Tillgänglighetsronder / Brukarrevision

Rådet skickar med följande synpunkter:
 Antal ledamöter
 Ta bort antal möten/år, möten efter behov i stället.
 Möjlighet att ta in utomstående experter vid behov.
Helene tar med sig synpunkterna och förhoppningen är att komma i gång
med utskotten före sommaren.

§ 7 Information om Valet 2022
Roger Persson (MP) ordförande i Valnämnden och Linda Löfvenius
valsamordnare är inbjudna till dagens sammanträde för att informera
funktionsrättsrådet om valet 2022. För närvarande pågår en översyn av
vallokaler. Gävle kommun är vid valet 2022 indelat i 52 valdistrikt, vilket
också innebär 52 vallokaler. Vissa vallokaler är placerade i samma byggnad
vilket innebär att röstmottagningen sker på två platser i samma lokal. Inför
varje val görs en inventering av alla lokaler vilket också innebär en förnyad
bedömning av om val- eller röstningslokalen, utgångspunkten är att i
största utsträckning nyttja de vallokaler som användes vid valet 2018 och
2019.
Inventeringen innebär också en förnyad bedömning av om val- eller
röstningslokalen uppfyller de högt ställda tillgänglighetskraven.
Utgångspunkt för arbetet med tillgänglighet vid valet 2022 är vallagens
bestämmelser. Som kompletterande stöd används den checklista som tagits
fram av Myndigheten för delaktighet om tillgängliga val- och
röstningslokaler. Om lokalen inte uppfyller tillgänglighetskraven övervägs
såväl alternativa lokaler som tillgänglighetsanpassande åtgärder eller
alternativ placering. En sammanställning av samtliga vallokaler kommer att
delges rådet vid senare tillfälle.
Rådet skickar med följande synpunkter


Se till att toaletter även är tillgängliga under valdagen.

Justerare
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Undersök om det finns hjälpmedel som läser upp vad som står på
röstsedlarna, Västerås använde sig av sådant hjälpmedel vid föregående
val.
 Ordna lättläst information från partierna samt beställ lättläst
information från Valmyndigheten (går även att beställa blindskrift)
 Se över partiernas hemsidor så att de uppfyller kraven på tillgänglighet
samt lättläst information.
Roger valnämndens ordförande tar med sig synpunkterna och får i uppdrag
att återrapportera till Helene Åkerlind som delger rådet om resultatet.
Ska tilläggas att partierna själva måste se till att det finns lättläst
information från sina partier likaså med personvalsedlar.
Rådet ger även förslag att utdela ett pris till det parti som har genomfört det
bästa tillgänglighetsarbetet.

§ 8 Information från Utbildning Gäve
Anne Jäder, verksamhetschef Elevhälsan och Marie Olsson enhetschef
Elevhälsan är inbjuden till dagens sammanträde för att informera
funktionsrättsrådet om fallet Ture, samordnad individuell plan (SIP) för
barn och unga samt bemanningen på elevhälsan.
Anne Jäder och Marie Olsson inleder med att informera att ”Ture” inte gick
på någon av de kommunala skolorna och kan därför inte uttala sig om det
fallet. Vidare informerar de om den lagstyrda verksamhet som finns att
förhålla sig till med bland annat Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen och
Socialtjänstlagen.
Därefter ges information om elevhälsan som ska stödja elevernas utveckling
mot kunskapsmålen samt hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Elevhälsan omfattar även medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan omfattas av förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Elevhälsa är elevernas företagshälsovård men utför
ingen hälso- och sjukvård eller behandling.
Vidare redogör de för bemanningen av skolsköterskor skolkurator och
psykolog.
Slutligen informerar de om den interna och externa samverkan med bland
annat trygghetsarbete och elevhälsoteam. Samt om samordnad individuell
plan (SIP) Där det pågår kontinuerligt arbete kring SIP. För närvarande
samverkas 60 barn med stöd av SIP inom Utbildning Gävle (skolan som
sammankallande.) Socialtjänsten har i snitt 1 SIP i veckan.

Justerare
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Rådet framför frågor och synpunkter gällande att det bör finnas små
grupper även på gymnasiet. Mobbing – hur känner sig elever trygga på
skolgården? Och hur arbetas det med dyslexielever på skolan?
Ann Jäder informerar att det finns trygghetsteam – Gävlemodellen på
skolan. Det finns även rast team och rastaktiviteter. Gällande dyslexi så
arbetas det varje dag med den frågan och mycket hjälpmedel finns att tillgå.

§ 9 Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Ann-Charlotte Jansson, projektledare för projektet Gävle – en Äldrevänlig
kommun, är inbjuden till dagens sammanträde för att ge rådet en
lägesrapport för projektet. Hon informerar att handlingsplanen har
förlängd remisstid till 31 mars.
Vidare informerar hon att det har startats upp en rörelsesatsning för
seniorer på tisdagar mellan 13.30-15.00 i Hedvigslundshallen.
Rörelsesatsningen är kostnadsfri och utan kunskapskrav och innehåller
aktiviteter som gå-innebandy, Pickelball m.m.
Det kommer även att starta samtalsgrupper med en samtalsledare på
Träffpunkten.

§ 10 Återrapportering från Funktionsrättsrådets utskott
Sören Norman informerar utskottet att han varit med och tittat på de nya el
bussarna och han anser att det är för högt att kliva upp till sittplatserna.

§ 11 Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds
kontaktpolitiker
Elisabeth Carlson Cederholm (C) ordförande i Omvårdnadsnämnden
Informerar att samtliga välfärdsnämnder gick med överskott förra året
mycket på grund av stadsbidragen.
Karin Qvick (L) ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Informerar att Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har fattat
beslut om att bevilja särskilda medel för att Gävle kommun ska kunna
genomföra projektet Rätt till rätt. Ett projekt som ska utveckla metoderna i
arbetet med personer som har långvarigt försörjningsstöd där det föreligger
ohälsa.

§ 12 Remisser, remissvar och yttranden

Remisser:
 Väster 11:18, 14:2, 14:3, 14:4 m.fl. Borgarskolan - samråd, från
Livsmiljö Gävle
 Skogmur 4:1 m.fl. Ersbo syd etapp 4 - samråd, från Livsmiljö Gävle
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samråd gällande Norrlandet 10:1 m.fl., Engeshöjden, från Livsmiljö
Gävle
Kristinelund 26:11 m.fl., Normarksvägen 6 i Bomhus, från Livsmiljö
Gävle
Norrlandet 10:1 m.fl., Engeshöjden - granskning, från Livsmiljö
Mackmyravägen, detaljplan för fastigheterna Mackmyra 19:2, ValboBäck 6:1, Del av Valbo-Ön 1:7 m.fl. i Valbo - samråd, från Livsmiljö
Gävle
Del av Hemlingby 19:1 m.fl. utökning av Hemlingby handelsområde samråd, från Livsmiljö Gävle
Del av Sätra 54:3, Rullstensvägen - samråd, från Livsmiljö Gävle
Norrlandet 10:1 m.fl., Engeshöjden - granskning, från Livsmiljö Gävle
Brynäs 34:1 m.fl. Duvbacken - samråd, från Livsmiljö Gävle
Hille 2:118 m.fl., Gamla Västerbacken - samråd, från Livsmiljö Gävle

§ 13 Anmälningsärenden/För kännedom
Inga ärenden utskickat denna gång.

§ 14 Övriga frågor
Under punkten övrigt tas följande synpunkter och frågor upp:


Skrivelse till Funktionsrättsrådet - Syn-och hörselinstruktör 2021-11-29
Vid funktionsrättsrådets sammanträde i december beslutades att
skrivelsen om syn och hörselinstruktörer skulle skickas till Sektor
Välfärd för vidare hantering. Men då rådet saknar återkoppling ska
Helene Åkerlind ordna ett möte med berörda tjänstemän på Välfärd. De
som vill medverka på mötet hör av sig till Helene.



Hemtjänst – Elisabeth Rydbäck tar upp en fråga gällande hemtjänsten
och vad personalen har för kunskapskrav på bland annat språk och
språkförståelse samt hantering av lättare sysslor så som att koka
potatis. Elisabeth Carlsson Cederholm (C) informerar att den som har
klagomål rapporterar direkt till chef samt att medarbetare som inte kan
språket får gå en språkutbildning, men att det varit svårt på grund av
pandemin. Det har även varit hög sjukfrånvaro bland personalen.



Färdtjänst- Elisabeth Rydbäck tar upp en fråga om uppdateringar kan
göras senare på kvällen? Daniel Olsson (S) tar med sig frågan.



Hans Östman tar upp frågorna - Vad Gävle kommun har gjort åt
bussförbindelsen från Furuvik. Samt vilka krav ställer Edv på den
arbetsplats man är på om man har enskild plats? Helene Åkerlind tar
med sig frågorna och återkopplar till rådet vid senare tillfälle.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Nästa möte
Nästa möte är måndag den 9 maj 2022 kl. 13.00 i Konserthuset Bo Linde
salen.

§ 16 Avslutning
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar därefter dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

