Kallelse
Kommunala Tillgänglighetsrådet kallas till sammanträde 2018-03-05
Plats och tid

Förvaltningshuset, Amsterdam 13:00-17:00

Ordförande

Helen Åkerlind (L)

Förhinder anmäls till

Förhinder anmäls till veronica.silen@gavle.se eller 026-178101 senast torsdag före
sammanträdet liksom önskemål om specialkost samt behov av gästkonto Justering
torsdag 15 mars 2018 kl 10:00
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1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Föregående protokoll
6. Laget runt för de politiska representanter från nämnderna
Ärendebeskrivning
Vad är aktuellt i nämnder och bolag just nu?

7. Hur kan man redovisa tillgänglighet i kommunens lokaler på ett
bra sätt?
Ärendebeskrivning
Länk på hur det ser ut på Stockholms stads hemsida
http://www.stockholm.se//Serviceenhetsdetaljer/?enhet=950eb3772d94415e87986573aa8f017d

8. Förslag på yttrade till remisser
Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet har givits möjlighet att yttra sig om följande remisser:
Remiss med begäran om kompletteringar av tidigare yttrande i ärende Kostpolicy Gävle
Kommun, 17KS121 svar senast 2018-05-04

9. Besvarande av remisser
Ärendebeskrivning
Socialt Hållbarhetsprogram 17KS453
Besvarad av Tillgänglighetsrådet den 2018-02-10
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Besvarad av Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO på uppdrag av
Tillgänglighetsrådet den 2018-02-13
Besvarad av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH den 2018-02-13
Detaljplan Travet för granskning 18ks49 besvarad av Lars-Göran Wadén till
Samhällsbyggnad Gävle.
Yttrande till Kommunstyrelsen från Lars-Göran Waden/ledamot Tillgänglighetsrådet –
motion (V) – Förbättra tillgängligheten av information för döva, dnr 17KS528.
Yttrande till Kommunstyrelsen från Lars-Göran Waden/ledamot Tillgänglighetsrådet –
motion (V) – Gör klar gång- och cykelbanan mellan Utvalnäs och Harkskär, dnr
17KS271.

10. Ansökan om assistansersättning enligt LSS
Ärendebeskrivning
Omvårdnad har ingen representant som kan komma denna gång men meddelar att I
slutet av förra året hade de åtta ärenden som fått avslag från försäkringskassan och som
istället beviljats andra insatser från kommunen. Under januari i år har två ansökningar
inkommit från personer som fått avslag från försäkringskassan, även dessa har beviljats
hjälp från kommunen. Förslagen i den statliga LSS-utredningen ska vara färdig den
2018-10-01 och då först vet man följderna av regeringens beslut.

11. Sportlovstippsbroschyren
Ärendebeskrivning
Kultur och Fritid Gävle kommer och berättar om arbetet med föreningarna och de
aktiviteter som görs.

12. Socialt Hållbarhetsprogram
Ärendebeskrivning



Läget just nu för socialt hållbarhetsprogram.
Bemötandeutbildning, hur blir det med det?

13. Information från Gävle kommuns kommunikationschef
Ärendebeskrivning
Information av Johan Adolfsson om nya gavle.se och övrig information med focus på
tillgänglighet.
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14. Rapporter
Ärendebeskrivning



Minnesanteckningar från Kommunala Tillgänglighetsrådets extra möte 2018-01-03
Protokollsutdrag från möte mellan Tillgänglighetsgruppen och Samhällsbyggnad
Gävle och angående planerna för nybyggande vid travet den 2018-02-20

15. Anmälningsärenden
16. Övrigt
Ärendebeskrivning





Stadsbussarna har bjudit in Föreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning FUB för samtal om busstrafiken.
Helene Åkerlind, Caroline Englund och Anna-Karin Wågberg Sperring kommer den
2018-03-15 ha möte med Föreningsnätverket Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa.
Har bjudit in Kultur- och fritidsrepresentanter för att få information om broschyren
sportlovstips och få ge Tillgänglighetsrådet synpunkter på denna. Men tyvärr kunde
ingen komma.

17. Nästa möte
Ärendebeskrivning
2018-05-14 Amsterdam Förvaltningshuset klockan 13.00-17.00 Eller eventuellt
studiebesök och sammanträde på Hjälpsam Har skickat fråga dit, inväntar svar.

18. Avslutning
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