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Närvaro
Ledamöter

Närv.

Helene Åkerlind (L) KS ordf
Emelie Lejon (MP) AFN
Viktoria Almqvist (KD) AFN
Kristina Hellström (S) UN
Marie Rogsberg (S) SBN

X
X

Frånv

Tjänstgörande ersättare

X
X
X

Mari Norén Hedberg FRG
vice ordf
Gunilla Ekman FRG
Elizabeth Rydbäck FRG
Lars-Göran Wadén FRG
Sören Norman FRG
Carina Skoog
representantFöreningsnätv
erk
Barbro Carlestam
Schitzofreniföreningen
Roger Hellström förening
Balans
Hans Östman Attention
Cassandra Jatko Balans
Ersättare
Pekka Seitola (M) KS
Lars Öberg (S) SN
Alexander Sundqvist(M)
KFN
Matilda Sundqvist Boox
(S) ON
Dick Joelsson FRG
Marie Nord FRG
Anders Ohlsson
Gunilla Ekman FRG
Inger Areen FRG
Emma Wahlström FRG
Anders Simu Attention
Lars Linder RSMH
Janet Ohlslid
Schitzofreniföreningen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
När
v.

Frånv
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga
Veronica Silén Sekreterare
Josefine Vennelin SG
Sofia Persson SG
Filip Henriksen SG-Val
Kauko Nisukangas Val

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
Roger Hellström valdes till justerare

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes,

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
Sammanträdet inleds med att Elizabeth Rydbäck berättar om
Tullbomsgården.
Att det är en stiftelse som kommer ur en donation till Gävle kommun. Började
byggas år 1969 och blev inflyttningsklar 1970. Alla stadens
handikappföreningar har tillgång till
Tullbomsgården för möte utbildningar och olika aktiviteter. Elizabeth guidar
runt i huset under kafferasten.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Page 3 of 12

Kommunala Tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-04-02

§6

Syfte och roller/uppdrag i arbetsgrupperna
Till nästa möte ska en vice ordförande utses
Helene Åkerlind berättar till bildspel hur hon ser på roller och uppdrag i
Kommunala Tillgänglighetsrådet.
Syfte
Kommunens Tillgänglighetsråd är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan funktionsrättsorganisationer och styrelser och
nämnder i Gävle kommunkoncern.
Det är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning
Remissinstans
Rådet ska ge styrelser och nämnder inom kommun-koncernen möjlighet att ta
del av och beakta funktionsrätts-organisationers synpunkter i ett tidigt skede
Initiativrätt
Rådet ska ge funktionsrätts-organisationer i kommunen möjlighet att ta
initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens
verksamheter och då särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med
funktionsnedsättning.
Information
Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin
verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer
med funktionsnedsättning.
Delaktighet
Av funktionsrättsorganisationerna utsedda ledamöter och ersättare i rådet kan
ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens
verksamheter.
Rådet består av
Kommunstyrelsen utser: 2 ledamöter
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden utser : 2 ledamöter
Samhällsbyggnadsnämnden: 1 ledamot
Utbildningsnämnden utser: 1 ledamot
Omvårdnadsnämnden utser: 1 ersättare
Socialnämnden utser: 1 ersättare.
Kultur och fritidsnämnden utser: 1 ersättare
Funktionsrätt i Gävle kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare
Föreningsnätverket i Gävle kommun utser 4 ledamöter och 4 ersättare
Arbetsformer för rådet
Minst fyra sammanträden gånger per år
Rådet kan förutom egna sammanträden också delta i planering och
genomförande av särskilda samrådsmöten för personer med
funktionsnedsättning eller andra aktiviteter där någon vill ha rådets
medverkan.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Myndigheten för delaktighet
Styrdokument
Mål och uppföljning
Kunskapshöjande insatser
Upphandling
Samråd med funktionsrätts-organisationer
Åtgärder för anställning
Focus för rådet under 2019?
Remissinstans
Initiativrätt
Delaktighet
Information
Focus 2019
Följa arbetet och vara delaktig i arbetet med
Kultur och bildningscentrum.
Remissinstans
Samtliga styrdokument
Trygghetsplaner
Budget 2020, investeringar
Cykelplan/Trafikplan
Initiativrätt
Lagen om stöd och service LSS - de kommunala insatserna
Brukarrevision boenden
Rätten att välja assistent
Tillgängligheten vid byggnationer
Kommunens anställningsformer/lönerevision
Delaktighet
Genomförande och uppföljning av SHP
Planering av aktiviteter SHP, bemötande utbildning
Workshop - 10 idéer till hösten
Vad och vilka frågor, vill vi prioritera?
Politikerna i rådets ansvar
- Vilka uppdrag vill vi ge dem?
Gamla idéer
Rådsmöten med tema -Digitalisering?
Delta på nationella enkäter så vi kan analysera vårt arbete.
Laget runt nämnderna….

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Rådet delas upp i fyra grupper och funderar över vad som är
viktigast att ha focus på under 2019
Grupp 1
o Brukarrevisoner på Synpunkter på dagliga verksamheter som
Nygården.
o Det bör införas ansvariga hörsel och syn instruktörer som kan lära
personal på äldreboendena och de som bor hemma.
o Kommunens 2% mål på att anställa personer inte bara fysiska utan
även psykiska bör utökas.
Grupp 2.
o Fortsätta arbeta på att komma in tidigt vid byggprocesser och
planeringar.
o Fortsätta att följa upp hur det går med Lagen om stöd och service LSS.
o Fortsätta påverka tillgängligheten gällande trafik och miljö
o Att tillgänglighetsfrågorna beaktas på Näringsliv, barn och ungdomar
och
Kultur och fritid. När det gäller barnen är kontinuitet i vardagen en
stor trygghet.
o Utanförskap och digitalisering bör följas upp.
Grupp 3
o Att se till att Gävle kommun lever upp till Agenda 2030
o Sprida Universell design gällande tillgänglighet och få in det vid
ombyggnationen av Stadsbiblioteket till Kulturhus.
o Följa de internationella målen från regeringen gällande
tillgänglighetsfrågorna
o Gärna bjuda in utomstående även när det gäller utbildning till våra
möten
Grupp 4
o Skapa samarbetsavtal mellan Region Gävleborg och Funktionsrätt
Gävle
o Avtal kan även göra att man senare undviker problem
o Delta i samråd, men då gäller det att få inbjudningarna i god tid
o Viktigt att ha fortsatt insyn i tid vid bygglovsärenden
o Fortsätta att ha uppsikt över tillgängligheten vid busshållplatser och
även flytt av dessa
Helene vill påminna alla om utnyttja intiativrätten till reglementet samt
fundera hur vi vill använda våra politiker, vad de kan tillföra. Vad vill
politikerna själva?
Reglementet som beslöts i Kommunstyrelsen den 2019-02-16 har skickats ut
tidigare.
§7

Val och vallokaler till Europaparlamentsvalet 2019
Filip Henriksen kommunjurist och Kauko Nisukangas material och
lokalansvarig för Europaparlamentsvalet 2019 har bjudits in för att berätta
hur det ser ut inför det kommande valet. Samtliga lokaler nya som gamla har
inspekterats så att de uppfyller kraven.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Allmänt om val till Europaparlamentet


Söndagen den 26 maj är det valdag



Förtidsröstningen startar den 8 maj



751 ledamöter varav 20 från Sverige (28 medlemsstater – just nu)



Fler och fler förtidsröstar



Kommer valdeltagandet att öka?

Olika sätt att rösta


Vallokalröstning - Din vallokal står på röstkortet



Förtidsröstning - Du kan rösta var som helst. Ta med röstkort



Brevröstning -Utlandet



Rösta med bud - Om man har en sjukdom, hög ålder eller
funktionsnedsättning som gör att man inte kan ta sig till
röstmottagningsstället



Rösta med ambulerande röstmottagare - En röstmottagare kommer hem
till dig

Valstrukturen i Gävle kommun


Sverige är en enda valkrets



52 valdistrikt



12 förtidsröstningsställen



430 röstmottagare



Ungefär 8 röstmottagare i varje vallokal



Något färre i röstningslokal

Frågor och kommentarer efter redovisningen
Det ska finnas information på lättläst svenska samt teckenspråk tillgängligt.
Synpunkterna efter valet 2018 har rättats till. Synpunkter efter EP-valet tas
tacksamt emot.
Fråga ställs om det ingår utbildning av röstmottagare angående tillgänglighet
för psykiska och fysiska åkommor ingår. Svaret är nej i dagsläget, men bör
naturligtvis vara med.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kanske några från rådet kan bjudas in till utbildningstillfällena som de nya
röstmottagarna ska gå på. Helén Åleskog har huvudansvaret för
utbildningarna. Upplägget för detta val är förövrigt lika som förra året.
Efter förra valet skickades synpunkter in från Tillgänglighetsgruppen. Några
problem som nämns är toaletter som saknades (kunde oftast lösas på olika sätt
inflikar Kauko), svårigheter med låga bås, vallappar som stod lite tokigt,
belysningar, ljudeko, bilparkeringar som stod för långt bort (löses med att
handikapp skyltar sätts ut säger Kauko) Permobilar kan ibland vara svåra att
komma in med.
En presentation med utvärdering av detta val önskas, och det lovar Filip att
det ska göras.

§8

Universell design
Hur säkerhetsställer vi dessa frågor i nämnderna
Tyvärr krånglade tekniken, men alla uppmanas att se filmen på länken nedan.
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-omtillganglighet/universell-utformning---sa-fungerar-det/
Se gärna på denna länk också speciellt under Lagar och regler
https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/
§9

Aktuella upphandlingar 2019-03-26
Mikael Hallqvist från Styrning och Stöd Ekonomiavdelningen kunde tyvärr
inte komma denna gång men har skickat en presentation som Helene
presenterar och förklarar.
Upphandling
Limöbåten
Annonseras April
Snöröjning
Tre parallella upphandlingar, annons under våren
Bemanningstjänster
Annonseras i dagarna
Tryckeri
Annonseras under våren
Livsmedel
Annonseras i dagarna
Tolkar/tolktjänster
Väktare & bevakningstjänster
U23EM, material/utrustning
Mycket direktupphandling
Justerare

pågår
pågår
Pågår
pågår (regionen)
pågår
pågår
Ska påbörjas

Uppdragsbestyrkande
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Inköp Gävleborgs Upphandlingsplan
Pågående GK
Förbrukningsmaterial till musikinstrument,
Hem för vård eller boende för barn och unga,
Konferensanläggning dag och övernattning
Hyra, köp och service av städmaskiner
Turnélogistik för symfoniorkestern
Restaurangverksamhet, café och barverksamhet i Konserthuset
Källsortering
CRM-system för kundtjänsten
Personalstöd
Laboratorietjänster inklusive transport av prover
Planerade
Gödning, gräsfrön och kritfärg till idrottsanläggningar,
Digitala medarbetare och digitalisering (Sveriges Kommuner och Landsting
SKL/Crayon)
Postförmedlingstjänster (Sveriges Kommuner och Landsting SKL)
Handledare inom olika funktionsnedsättningar
Juridiska tjänster Gävleborgs kommuner & bolag
Juridiska tjänster, socialrätt
Psykologutredning av elever
Beroendevård till kommunanställda
Idrotts- och gymnastikredskap
Möbler och inredning för hemlika miljöer
samt transporter till Socialtjänsten
Resebyråtjänster (Sveriges Kommuner och Landsting SKL)
Översättningstjänster
Väktare och bevakningstjänster
Biblioteksmedier/litteratur
Pedagogisk material särskolan
Slöjdmaterial Gävle kommun
Sändningstid av Samhällsinformation/kampanjer via Radio
Transport av avlidna från särskilda boendeformer samt hemsjukvård
Hämtköp järnhandelsvaror och praktiska produkter
Fruktkorgar för leverans till arbetsplatser
Lek- och skolförbrukning till förskola, grundskola & gymnasium
Låneautomater till biblioteket
Drogtester
Kontorsmaterial
Fastighetsmäklartjänster
Present- och reklamartiklar
Väglinjemarkeringar
Porslin- och husgeråd
Försäljningstjänst fordon/maskiner och övriga inventarier
Biljettsystem Gävle Konserthus
Brandsläckare och brandskydd
Ärendehanteringssystem Gävle kommun
Tillgänglighetsgruppen
Tillgänglighetsgruppen ska träffa Mikael Hallqvist med kolleger och gå igenom
en mall med kravlista. Viktigt att detta möte blir av. Helén föreslår att det
bildas en grupp på fem personer till detta möte. Intresserade kontaktar
Veronica Silén
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 10

Utbildning i tillgänglighetsfrågor för politiker och
tjänstemän
Josefine berättar att hennes senaste svar gällande detta är att
kommunikationsavdelningen har reviderat service- och bemötandeguiden. Vilket också
inneburit att det inte genomförts några utbildningar. Oklart kring varför
arbetet dröjt så länge.
Kommunikationsavdelningen bör få besvara frågeställningen för ett aktuellt
nuläge.
Funktionsrätt Gävle kommer tillsammans med ABF ha utbildning för
föreningarna i Funktionsrätt den 4/9, 16/10 och 27/11 2019.
§ 11

Utbildningsdag för rådet
Utbildning för rådet framskjuts till hösten
§ 12

Digitalt utanförskap – Hur går det med det?
Informationsmaterial bör finnas i olika former samt att se till att de digitala
sidorna blir riktigt bra. Viktigt är hur man bygger hemsidor, e-tjänster så att
de är lätta att söka i och använda. Vi har tillsammans tidigare sett på andra
kommuners hemsidor som har bra lösningar och sökfunktioner.
Beslut: Tillgänglighetsgruppen får i uppdrag föra dialog om utbildning i
digitalt
Utanförskap.
§ 13

Byta namn på kommunala Tillgänglighetsrådet
Marie Föreslår att Gävle Kommuns Tillgänglighetsråd namnändras till Gävle
kommuns funktionsrättsråd, då tankar om tillgänglighet oftast för tanken till
fysiska hinder.
Rådet godkänner att skrivelse till Kommunstyrelsen görs om ändring, då
beslut om detta måste vara med i reglementet.
Beslut: Skrivelse görs och skickas till Kommunstyrelsen

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 14

Kommunala stöd till Funktionsföreningarna
Det är svårt att vart föreningarna kan vända sig för att söka pengar till
evenemang med mera. Därför får politikerna som är representerade i rådet för
nämnderna i läxa att undersöka och rapportera vilka fonder med mera som
kan vara aktuella till nästa möte.
Beslut: Representanter för nämnderna får i uppdrag att rapportera om vilka
fonder och annat som är möjligt att söka pengar till föreningarna till nästa
möte.
§ 15

Rapporter
Minnesanteckningar från Tillgänglighetsgruppens möte 2019-02-18.
Funktionsrätt Gävle har även i år en dag då de visar upp sina verksamheter på
Nationaldagen i Boulognerskogen kl 11-16. Information och annons om denna
dag kommer senare.
Elizabeth nämner att på många andra ställen och företag har man upplysning
och skyltar uppsatta om nötförbud. Det saknas på de flesta platser inom Gävle
kommun.
Något som rådet borde vara med att påverka till.
Ny tillgänglighetsgrupp bör utses.
Beslut: Tillgänglighetsgruppen får i uppdrag att komma med förlag på namn
till detta utskott.

§ 16

Anmälningsärenden
Minnesanteckningar från Tillgänglighetsgruppens möte 2019-02-18.
§ 17

Övrigt
Frågor och svar om skolskjuts
Träff för gemensamma intressen och aktuella frågor med Kommunala
Pensionärsrådet?
Helene föreslår att ordförande, vice ordförande och andre vise ordförande från
de båda råden träffas.
Elizabeth nämner att på många andra ställen och företag har man har
informationsfoldrar och skyltar uppsatta om nötförbud. Det saknas på de
flesta platser inom Gävle kommun.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Något som rådet borde vara med att påverka till.
Det är problem med handläggningen av ansökan om förtur på lägenheter,
medför att det blir långa väntetider. Intyg till handikappparkering måste man
idag söka om vart tredje år i andra kommuner vart femte år. Dessa frågor bör
vi ta upp med Livsmiljö Samhällsbyggnad.

§ 18

Nästa möte
Förvaltningshuset rum Amsterdam 2019-05-13

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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