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Närvaro
Ledamöter

Närv.

Helene Åkerlind (L) KS ordf
Karin Qvick (L) Omv
Didrik Elofsson (M) UN
Håkan Rosén (M) SBN

X
X

Mari Norén Hedberg HSO
Marita Uppman HSO
Elizabeth Rydbäck HSO
Lars-Göran Wadén HSO
Carina Skoog HSO
Sören Norman
Arne Andersson

X

Frånv

Tjänstgörande ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare

Närv.

Åsa Wiklund Lång KS v.ordf
EvaMarja Andersson (M)
Soc
Lars-Göran Langeborg (V)
NAN
Mikael Brodin (M) KFN

X
X

Gunilla Ekman HSO
Christina Lundgren HSO
Emma Wahlström HSO
Dick Joelsson HSO

X

Frånv

X
X
X
X
X

Övriga
Veronica Silén Sekreterare
Sofia Persson KLK Nätverk
Caroline Engberg KLK-Social
hållbarhet
Ida Pettersson och Andreas
Tuvesson Kultur- och Fritid
Johan Adolfsson och
Veronica Bångfelt

X
X
X
X
X
X
X

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna
§2

Upprop
Upprop görs av sekreteraren

§3

Val av justerare
Sören Norman valdes till justerare

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes,

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§6

Laget runt för de politiska representanterna från nämnderna samt
HSO
Åsa Wiklund Lång (S) och Helene Åkerlind (L) Kommunstyrelsen, berättar att POG:en är ute
på remiss. Tillgänglighetsfrågorna ska ses över i alla nämnder. Och man ska se över
rådens roller och utvecklingsmöjligheter, samt se över tillgängligheten på gavle.se och i
översiktsplanen för Gävle.
EvaMarja Andersson (M) från Socialnämnden berättar att i öppenvården är det förändringar
på gång, som samarbete och insatser samt samverkan. Öppenvården är nu centralt beläget i
Flanörhuset. Socialtjänst Gävle har nu anslutit sig till kundtjänst i Stadshuset.
Karin Qvick Omvårdnadsnämnden (L) berättar att mycket handlar om LSS-frågor just nu.
Verksamheten på Hamilton flyttar alldeles snart över till Gevaliahuset. Även Omvårdnad
Gävle har anslutit sig till Kundtjänst.
Lars-Göran Waden HSO/DHR att de ska vara representerade på Älvsjömässan i maj och till
Almedals veckan har de bjudit in alla partier för att lyfta tillgänglighetsfrågorna.
Mycket handlar om att påverka i alla forum innan beslut om LSS beslutas av regeringen
i oktober. Ny logga och webb pågår. Boverket ska se över serietillverkade hus, då
bostadsbyggarna tycker att kommunerna beslutar olika. Och frågan om Byggherren ska vara
sakkunnig. Lars-Göran ska träffa Boverket på torsdag.
Sören Norman HSO berättar att om att de just nu planerar de för evenemanget på torget den
2018-05-05. Årsmöte för HSO blir den 2018-04-18. Och att de besvarar en hel del remisser
som till exempel Travet.
Elizabeth Rydbäck HSO förbereder inbjudan till politikerna inför valet. De var många
deltagare på mötet med X-trafik och stadsbussarna. Bland annat togs problemet med utropen
på bussarna upp. Problemet är när ändringar i biljettsystemet görs. Utseendet på bussarna
ska också ändras utvändigt så att det ska bli lättare att se vilken buss man ska gå på, detta
görs med tydligare färger. Bland annat med färgade displayer. Väderskydden vid Rådhuset är
försenade, men ska vara färdigställda efter påsk.
§7

Hur kan man redovisa tillgänglighet i kommunens lokaler på ett bra
sätt?
Vi ser tillsamman på länken på hur det ser ut på Stockholms stads hemsida när
det gäller skolornas tillgänglighet.
http://www.stockholm.se//Serviceenhetsdetaljer/?enhet=950eb3772d94415e87986573aa8f017d
Varje skola självskattar sig själv utifrån givna kriterier som går över till hemsidan.
Mycket informativt för den som ska välja skola. Fungerar säkert lika bra omvårdnads-platser
och lokaler överhuvudtaget. Frågan är hur är det med friskolorna?
Många förslag och bra synpunkter kommer fram under diskussionen.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunala Tillgänglighetsrådet beslutar att ge Tillgänglighetsgruppen i uppdrag att
tillsammans med Kommunikationsavdelningen göra ett förslag på hur man skulle kunna
synliggöra tillgängligheten i kommunens lokaler på ett bra sätt med enkla symboler, färger
och markeringar. Och införa detta på nya gavle.se
§8

Förslag på yttrade till remisser Kommunala tillgänglighetsrådet har
givits möjlighet att yttra sig om följande remiss:
Remiss med begäran om kompletteringar av tidigare yttrande i ärende Kostpolicy Gävle
Kommun, 17KS121 svar senast 2018-05-04
§9

Besvarande av remisser
Socialt Hållbarhetsprogram 17KS453
Besvarad av Tillgänglighetsrådet den 2018-02-10
Besvarad av Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO på upp-drag 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 den 2018-02-12.
Yttrande till Kommunstyrelsen från Lars-Göran Waden/ledamot Tillgänglighetsrådet
motion (V) – Förbättra tillgängligheten av in-formation för döva, dnr 17KS528
den 2018-02-26.
Yttrande till Kommunstyrelsen från Lars-Göran Waden/ledamot Tillgänglighetsrådet –
motion (V) – Gör klar gång- och cykelbanan mellan Utvalnäs och Harkskär, dnr 17KS271 den
2018-02-26.
§ 10

Ansökan om assistansersättning enligt LSS
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.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 11

Sportlovsbroschyren
Andreas Tuvesson enhetschef och Ida Pettersson kultursamordnare från Kultur- och Fritid
Gävle berättar om arbetet med föreningar och de aktiviteter som görs.
Sportlovsbroschyren och andra lovbroschyrer skickas ut till alla skolor och förskolor.
Det är färre föreningar som är anslutna till sportlovsbroschyren i år. Föreningarna har inte
fått ekonomiskt stöd, de har endast anmält de aktiviteter de kan erbjuda i ett
anmälningsformulär. Beställning av tryck av broschyrer görs hos webb-avdelningen. Att det
blev så många broschyrer denna gång var för att hemsidan var under förändring. Aktiviteter
för barn är alltid främst prioriterade.
Rådet framför önskning om att symboler för tillgänglighet av arrangemangen finns med.
Även vid andra arrangemang som stadsvandringar och arrangemang med föreningar med
mera. Förslag på symboler för tillgänglighet har Kultur och Fritid fått tidigare av rådet.
Symboler för tilltillgänglighet skulle även kunna användas i alla förvaltningar på gavle.se.
Formatet på sportlovet upplevs som för litet, inte riktigt läsvänlig. När det gäller symbolerna
kanske det räcker om de är synliggjorda på hemsidan eller i app. Viktigt att ta med vid
arrangemang är att det finns kontaktnamn angivna. Alternativ till hemsida bör alltid vara
några exemplar i pappersformat. Kanske handikappföreningarna kan vara behjälpliga med
symbolerna. Vid familjeaktiviteter bör även de ha möjlighet till arrangemanstöd.
§ 12

Socialt Hållbarhetsprogram
Caroline Engberg Enhetschef för Enheten för Social hållbarhet berättar om läget just nu för
socialt hållbarhetsprogram. Nu har samtliga yttrande inkommit och ska sammanställas.
Många bra synpunkter har inkommit, och ändringar i texten görs utifrån svaren.
Det blir ganska stora förändringar som kommer att bli från det ursprungliga programmet.
Bemötandeutbildning, kommunikationsavdelningen och HR-avdelningen arbetar med detta.
En utbildning ska det bli samt intervjuer till en film om tillgänglighet är på gång.
Vissa från rådet har intervjuats redan. Hållbarhetsvecka blir det vecka 12 på biblioteket.
§ 13

Information från Gävle kommuns kommunikationschef
Johan Adolfsson kommunikationschef och Veronica Bångfeldt enhetschef på webb- och
produktionsenheten informerar om nya hemsidan gavle.se samt hur de ser på
tillgängligheten för information för gävleborna och externa besökare. Webbplatsen är en
gemensam plattform och bygger på designprinciper och att bygga den för dem som behöver
platsen och deras behov. 65 % av sökningarna på gavle.se är google-sökningar, på så vis
kommer man direkt till rätt sida. Förr byggde man för speciella målgrupper men är nu
anpassad för tillgänglighet för alla. Det finns också möjlighet att översätta sidor direkt från
den aktuella sidan. Eu kommer i september med en ny lag med direktiv för tillgänglighet.
Webben byggs enligt standard och är inget nationellt bildspråk. Information om
tillgänglighet är under arbete.
Gunilla påtalar vikten av att informera med ett enkelt språk så att de med till exempel dyslexi
kan förstå texten.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Veronica berättar att webbproduktionen kommer att ha utbildning om användandet av
enklare språk i texter, foldrar med mera under 2018 med början med
kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle.
Dick berättar att man tidigare kunde se på hemsidan information om hörselslingor men det
är borttagna med nya gavle.se. Johan svarar att den informationen ska läggas tillbaka. Det
fanns ofantligt många dokument på den gamla hemsidan som nu rensas ut och kompletteras
med uppdaterad information.
Frågan om det inte vore bra med tvingande fält vid anmälan om arrangemang, besvaras av
Johan att det är fullt möjligt att göra det. Och då skulle man kunna lägga in även
tillgänglighets information symboler samtidigt.
Johan beskriver så här hur han ser på information, och vad som blir bäst
1. digital information som gavle.se och som alltid uppdaterad
2. personligt möte som kontakt med kundtjänst eller reception
3. kontakt med handläggare i det aktuella ärendet
4. broschyr eller trycksak ska mer vara ett komplement till de övriga ovanstående
Elisabeth kommenterar att broschyrer är viktiga för dem som inte har möjlighet till gavle.se
eller har svårt att tillgodogöra sig den informationen. Johan svarar att det är en onödig
kostnad med trycksaker då de flesta väljer och har tillgång till webben. Men att det
naturligtvis ska vara möjligt att skriva ut på papper för dem som så önskar och behöver.
Christina kommenterar att alla inte har tillgång till den senaste tekniken, och ej heller råd att
köpa de senaste mobilerna, datorerna.
Lars-Göran tillägger att på bilder på webben bör även funktionshindrade finnas med.
§ 14

Rapporter
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
Svar från HSO på Samhällsbyggnad Gävles remiss som besvarades den 2017-10-31
Svar på skrivelse från Samhällsbyggnad Gävle angående busshållplatser på Staketgatan i
Gävle 2017-11-15
§ 15

Anmälningsärenden
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 2018-0315 ha möte med Föreningsnätverket Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 16

Övrigt
Veronica skickar ut nuvarande reglemente för rådet. Samtliga uppmanas att läsa igenom
texten och komma med synpunkter och förändringar.
Tyvärr får vi skjuta upp studiebesöket hos Hjälpsam till hösten då de
förbereder lokalerna för en utställning just den dagen vi har möte i maj.
Studiebesök är bokat till den 2018-10-01 på Hjälpsam.
Hjälpmedelsutredning SOU 2017:43 görs av regeringen just nu angående tillgång och
utskrivning av hjälpmedel, då det ser mycket olika ut i kommunerna vad som finns att tillgå.
Christina påminner om att även de psykiskt sjuka också har behov av hjälpmedel.
§ 17

Nästa möte
2018-05-14 Amsterdam Förvaltningshuset kl 13.00-17.00
§ 17

Avslutning
Ordföranden avslutar mötet och tackar alla närvarande

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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