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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

Ersättare

Närv.

Frånv

Tjänstgörande ersättare

X
X
X
X
X
X
X
X
Frånv

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
X

X
X

X
X

Övriga
Veronica Silén Sekreterare
Kerstin Nordström och
Ulla Eriksson Omv

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
Arne Andersson 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 representanter från
nämnderna
Helene Åkerlind (L) Kommunstyrelsen, berättar att beslut om POG:en Politisk
Organisation i Gävle kommer upp som beslut imorgon. Förslag är även att
Tillgänglighetsrådet ligger kvar under kommunstyrelsen. Näringslivsfrågor
och strategiskt samarbete med universitet och högskolor flyttas till
kommunstyrelsen. För ansvar, beslut och verkställighet av LSS frågor som
idag är fördelat på fyra olika nämnder, dessa ska istället hållas samman och
fördelas till en nämnd och likaså att ansvaret för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsåtgärder som bör hanteras av en och samma nämnd.
Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag att under augusti månad
återkomma med förslag till ändringar av reglementen och förslag på förändrat
namn på Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Ny upphandling på gång
för Kost-och städ.
Sören Norman HSO berättar att funktionshinderdagen som var den 5 maj
klockan 11-14 och var mycket lyckad. Stora förbättringar i arrangemanget mot
förra året har gjorts. Det som saknades var skyltar och informationsmaterial.
Kanske för att HSO ska byta namn till Funktionsrätt Gävle. 11 föreningar
ställde upp denna gång, med tält, hinderbana, ingen mörkpromenad denna
gång. Problemet är att få människor att inte bara gå förbi och istället stanna
och ta del av aktiviteterna och informationen. Men det viktigaste är att inte ge
upp utan att göra ett ännu bättre arrangemang till nästa år.
Lars-Göran Waden HSO/DHR berättar att det är många arrangemang just nu
på gång. Som till exempel Hjultorget som har mässa den 23 maj. För övrigt
händer det också mycket i Regeringen med tillgänglighets anknytning som till
exempel frågan om assistans för LSS, bilstöd och bostadsanpassning som
gäller från den 1 juni. Regeringen har tillsatt pengar för att ungdomar mellan
13-19 år ska få åka gratis buss i sommar. Det är kommunerna själva som
bestämmer om detta, därför kan det bli lite olika i regionerna.
Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd tar beslut om ungdomar med
funktionsnedsättning, som på grund av otillgänglig kollektivtrafik istället åker
färdtjänst, ska får åka gratis i sommar. Hur det blir för kommunerna i
Regionen är ännu inte klart.
Karin Qvick Omvårdnadsnämnden (L) har inget att ta upp denna gång, mer än
att POG;en är aktuell. Det är snart dags att flytta in i de nya lokalerna i
Gevaliahuset, men osäker på om akustiken blir bra.
Elizabeth Rydbäck HSO berättar Att Tullbomsgården kommer att ha stängt
vecka 29-31 för rust. Den 1 oktober blir det flytt för alla föreningar från
Flemminggatan. Den 30 maj blir det Valdialog på Tullbomsgården

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§7: Hjälpmedelsförskrivning i Gävle Kommun
Information från rehabenheten Omvårdnad med Kerstin Nord-ström
Enhetschef och arbetstearapeut Ulla Eriksson. Vi ser tillsammans på
informationsmaterialet och här kommer en sammanfattning av denna.
Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvård som skrivs ut av kommunen eller
Landstinget. Det finns ingen specifik definition på vad som är hjälpmedel.
Men ca 70 % av hjälpmedlen skrivs ut till äldre än 64 år. Vanligaste utskrivna
hjälpmedel är för hörsel och rörelsehinder. Budgeten totalt är på 75 miljoner.
Individuellt för personen är vård- och behandling samt ADL-hjälpmedel
Arbetsteknisk utrustning är främst till för personalen i deras arbete, som till
exempel liftar. Arbetshjälpmedel är mer yrkesinriktat för individuellt för
personer i arbete och handläggs med stöd från Arbetsförmedling och
Försäkringskassan.

Landsting och kommuner bestämmer själva regler och avgifter.
I Gävleborg tas ingen extra avgift ut för hjälpmedel i hemsjukvård.
Men vid Landstingsbesök tas en avgift ut på 100 kr.
Principer för utskrivning av hjälpmedel är:
Människovärde som till exempel ålder, kön, och ekonomisk
Behov – att prioritera
Kostnad – rimlig relation till kostnad och nytta

Lagar som man måste ta hänsyn till vid utskrivning av hjälpmedel:
Hälso- och sjukvårdslagen, lagen om offentlig upphandling,
patientsäkerhetslagen,
patientlagen, patientdatalagen samt lag om medicintekniska produkter.
I Gävleborg har vi en gemensam nämnd som reglerar hjälpmedelsfrågor,
hjälpmedel SAMs verksamhet. Hälso- och sjukvårdsnämnden hanterar frågor
som rör ekonomi.

Förskrivningsprocessen helt kort: Först bedöma behov av insatser, sen prova
ut, anpassa och välja lämplig produkt för personen, ibland special anpassa.
Informera instruera och träna, därefter följa upp hur det gått och utvärdera
funktion och nytta. Gävle kommuns ansvarsområde ligger under Omvårdnad
Gävle och där finns att välja vård- och omsorgsboende och hemsjukvård, men
även arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Specialistvård som inte kommunen
skriver ut är till hörselcentralen, syncentralen, kommunikation och
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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ortopediska behov. Eget ansvar mer vanligt, och det innebär att man betalar
hjälpmedlen själv. HjälmedelSam: där kan du få lån utskrivet hjälpmedel för
vård- och behandling, eller egenansvar för produkter som inte kräver
individuell provning och som man betalar själv.
Här kommer exempel på hjälpmedel som är egenansvar: rollator,
toaförhöjning, duschpall, griptång. Hushållshjälpmedel, förhöjningsklossar till
stol. Vid utskrivning från sjukhus ansvarar slutenvården att tillgodose basen
för Hjälpmedelsbehovet i hemmet de första dagarna och sen tar Omvårdnad
Gävle över ansvaret.

SOU 2017:43 På lika villkor, delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen som är en remiss från Regeringen och utredningens
förslag är: Definiera vad ett hjälpmedel är, Eventuella avgifter ska ingå i
högkostnadsskyddet, gratis hjälpmedel till personer över 85 år, yngre än 18 år
eller tillhör LSS. Lagstadgat att kommunerna ska ha en MAR Medicinskt
ansvarig för rehabilitering. Detta har vi ännu inte i Gävle kommun, men finns
till exempel i Sandviken kommun och i många andra kommuner.

Kommentarer från rådet:
När egenansvaret blir större blir ansvaret från samhället mindre.
Fritidsaspekten bör också vara med när man tänker på hjälpmedel.
Det bör vara samma regler för utskrivning av hjälpmedel inom regionen och
kommunen.
Hur kan vi påverka så att det blir bättre i vår kommun, idag ligger vi långt ner
på listan om tillgång på utskrivna hjälpmedel för de med behov?

Helene skickar Region Gävleborgs utredning Översyn av HjälpmedelSAM, så
att alla i rådet får tillgång till denna. Tyvärr finns den endast i PDF-format.
Skickas med till protokollet. 19 september är den sista dagen att skicka in svar.
Intresserade av att delta i remisskonferensen den 15 juni anmäler sitt intresse
till Sekreteraren.
Bilaga: Region Gävleborgs utredning Översyn HjälpmedelsSam

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§8: Förslag på yttrade till remisser
Kommunala tillgänglighetsrådet har givits möjlighet att yttra sig om följande
remisser:
Granskning
Brynäs 19:8 m.fl Godisfabriken fd Läkerolområdet, dnr 15SBN105
Granskningstid 2018-04-10 till 2018-05-01
Underrättelse inför granskning
Sätra 23:2, Förskola Sätra, detaljplan för förskola
Granskningstid: 2018-03-29 till 2018-04-12, dnr 15SBN540
Samråd - Norr 16:1 m.fl. Kv. Kustos
Samrådstid 2018-04-27 till 2018-05-18, dnr 16SBN547

§9: Besvarande av remisser
Granskning - Brynäs 19:8 m.fl. Godisfabriken fd. Läkerolområdet 2018-04-09
besvarad av Tillgänglighetsgruppen genom Lars-Göran Wadén
Bilaga: Lars-Göran Wadéns skrivelse

§10: Sveriges Kommuner och Landsting SKL:s
positionspapper
Denna länk har skickats för genomläsning av rådet som handlar om
funktionshinder och delaktighet.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/positio
nspapper.14561.html.
Bilaga: sammanfattning SKL:s positionspapper
Synpunkter från rådet angående SKL:s positionspapper att ta med till POG:en
och även ta med dem i den nya verksamhetsplanen för Kommunala
Tillgänglighetsrådet
6. Delaktighet och demokrati
7. Krav på tillgänglighet och social hänsyn i upphandling
10. Digital delaktighet och användbarhet
12.Utsatthet våld och övergrepp

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Som komplement till detta se även länken till Myndigheten för delaktighets
uppföljning 2017 års uppföljning av kommunernas arbetar med att integrera
ett funktionshinder perspektiv i sin verksamhet.
http://www.mfd.se/uppfoljning/offentliga-aktorer/uppfoljning-kommuner

§11: Bättre Färg och Kontraster i Gävle kommuns
byggda
Synskadades Riksförbund SRF föreslår att Kommunala Tillgänglighetsrådet
arbetar för bättre kunskap om betydelsen av färg- och kontraster i Gävle
kommun samt att Samhällsbyggnadsförvaltningen ökar sitt kunnande inom
området. Taget vid SRF Gävles årsmöte 2018-03-17.
Förslag till rådet att hålla en utbildningsdag för nyvalda politiker efter valet
om bland annat detta. En sådan utbildning har hållits tidigare men problemet
kvarstår och är lika aktuellt.
Beslut: Rådet får i uppdrag att arbeta fram ett material inför kommande
utbildning samt göra en skrivelse och skicka den till Samhällsbyggnads
ordförande.
Bilaga: Skrivelse från Synskadades Riksförbund SRF

§12: Framtida KTR och förfrågan om att få med
Föreningsnätverket i vårt arbete
Helene Åkerlind har gjort en skiss på hur hon tänker att Kommunala
Tillgänglighetrådet an arbeta framöver. Hon förklarar de olika delarna.
Beslut: Rådet ställde sig positiva att fortsätta arbetet till ovanstående förslag.
Bilaga: skiss
Nya reglementet för Tillgänglighetsrådet beräknas beslutas i
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige december 2017 eller januari 2018

§13: Rapporter
Lars-Göran Wadén, Emma Wahlström, Sören Norman har varit med och
testat Gävle kommuns nya hemsida.
Vid förra sammanträdet togs möjligheten att få en tydligare information om
vad respektive skola hade att erbjuda som lättfattlig beskrivning av lokaler och
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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tillgänglighet som man har på Stockholms hemsida. Vi såg då tillsammans på
Hur Stockholms upplägg. Detta togs upp med kommunikationsavdelningen
vid förra sammanträdet. Och kommunikationsavdelningen svarade då att det
är fullt möjligt men det upp till varje förvaltning att lägga ut sådan
information. Skulle också med fördel kunna göras för Omvårdnad angående
de äldres valmöjligheter av boenden.

§14: Anmälningsärenden
Antagande från Samhällsbyggnad Gävle Kommun




Del av Kungsbäck 2:10, Hinderbanan etapp 2
Del av Sätra 108:8 m.fl. Gävletravet
Översiktsplan Gävle kommun år 2030, med utblick mot år 2050

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 7
Motion (V) – Trafikkaoset vid Konsum Krysset, dnr 17KS160

§15: Övrigt
Gå in på www.gavle.se och titta på sommarlovskatalogen, och hur den kan
förbättras.
Har försökt att bjuda in Kommunledningskontorets säkerhetsavdelning att
tala om Risk- och sårbarhetsanalys med focus på tillgänglighet. Men tyvärr så
hade de annat uppdrag denna gång. Så vi försöker att få till en presentation till
hösten igen.

Aktuellt från Tillgänglighetsgruppen
Fortsatt problematiskt kring ledstråk och uteserveringar. Angeläget att förstå
förutsättningarna för att arbetet ska kunna prioriteras ifrån ansvarig
förvaltning.
Genom samråd i Tillgänglighetsgruppen har näringslivenheten utökad sitt
arbeta med tillgängliga evenemang genom att förtydliga det i checklistor och
uppföljning vid evenemang. Dialog pågår mellan strateg Social Hållbarhet och
kommunikationsavdelningen kring att få ihop själva evenemangsdelen med
kommunikationsdelen ur ett större kommunövergripande perspektiv. Så att
både information om evenemang och själva evenemanget blir tillgängligt.
Status nu är att invänta respons från kommunikationsavdelningen.
Samhällsbyggnad var inbjuden till detta möte för att berätta lite om
restaurangernas uteplatser som byggs upp nu. Tillgänglighetsgruppen har
Justerare
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gjort flera anmärkningar om problem för tillgänglighet, som att större
uteplatser byggts än som är tillåtet och öppna tända marschaller. Tyvärr hade
ingen möjlighet att komma denna gång. Men då de även påverkar
tillgängligheten ofta på flera sätt försöker vi att bjuda in dem till hösten för att
diskutera detta.
Broschyrer Uteservering om uteplatser delas ut till dem som så önskar.
Länk: https://www.gavle.se/service-och-information/foretagare/driva-ochutveckla-forerag/soka-tillstand-eller-lov/servering-ochforsaljning/uteservering-i-gavle-kommun/
Sören uppmuntrar alla att ta upp frågor som design, trafikhinder och
mörkerpromenad i lämpliga olika forum, som utbildning till Högskolans
Byggprogram och Samhällsbyggnad.
Tillgänglighetsgruppen uppmanas att göra en skrivelse om
tillgänglighetsaspekten på uteserveringarna som sedan lämnas in till
Samhällsbyggnad.
Just nu finns det många möjligheter att vara med och påverka och hålla sig
uppdaterad om vad som händer och ska hända i vår kommun som till
exempel: Det färdiga gestaltningsförslaget för östra Drottninggatan
presenteras på gavle.se i juni 2018 och ombyggnationen planeras starta 2019.

§16: Nästa möte
2018-10-01 Amsterdam Förvaltningshuset kl 13.00-17.00 Eventuellt
studiebesök på HjälpSam

§17: Avslutning
Ordföranden avslutar mötet och tackar alla närvarande

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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