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Ledamöter

Närv.

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

X

Frånv

Tjänstgörande ersättare

X
X
X
X

Mari Norén Hedberg FRG
vice ordf
Gunilla Ekman FRG
Elizabeth Rydbäck FRG
Lars-Göran Wadén FRG
Sören Norman FRG

X
X
X
X
X

Carina Skoog
representantFöreningsnätv
erk
Barbro Carlestam
Schitzofreniföreningen
Roger Hellström förening
Balans
Hans Östman Attention
Cassandra Jatko Balans

X
X
X
X
X

Ersättare

När
v.
X

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
Inger Areen FRG
Emma Wahlström FRG

Frånv
X
X

X
X
X
X
X
X

Anders Simu Attention
Lars Linder RSMH
Janet Ohlslid
Schitzofreniföreningen

X
X
X

Övriga
Veronica Silén Sekreterare
Josefine Vennelin SG
Sofia Persson SG
Kerstin Weivert Soc-hålb.

X
X
X
X

FRG - Funktonsrätt Gävle
KFN – Kultur- och fritidsnämnden
KS – Kommunstyrelsen
AFN – Arbetsmarknad- och funktionsnämnden
ON – Omvårdnadsnämnden
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden
SN – Socialnämnden
UN – Utbildningsnämnden
SG – Styrelse och stöd Gävle

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna
§2

Upprop
Upprop görs av sekreteraren

§3

Val av justerare
Elizabeth Rydbäck valdes till justerare

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes,

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Gävle en äldrevänlig kommun
Kerstin Weivert projektledare rapporterar om projektet Gävle en äldrevänlig kommun.
Ett nytt projekt som Gävle kommun startar upp och ansöka om att bli medlem i, fyra
kommuner i Sverige är godkända medlemmar i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för
äldrevänliga städer och kommuner- ett nätverk med drygt 800 städer och samhällen i 41 olika länder
medlemmar över hela världen.
Gävle kommun vill genom att bli en äldrevänlig kommun förbättra äldres möjligheter att leva ett
hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.
Beslut att genomföra detta togs i Kommunstyrelsen den 2019-05-14
Tidplanen för projektet är maj 2019-juni 2021
De åtta utvecklingsområdena är
Samhällsstöd med bra hälso-och sjukvårdstjänster
Transporter och mobilitet
Boende och bostäder
Social delaktighet
Utomhusmiljöer, parker och byggnader
Respekt och social tillhörighet
Medborgardeltagande och sysselsättning
Kommunikation och information
Vad ska ske först
Bearbetning utifrån Världshälsoorganinisationen WHO:s kriterier äldrevänlig kommun
Ansökan ska lämnas in
Handlingsplan arbetas fram
Påbörja att föreslagna aktiviteter vävs in i handlingsplanen
Vad ska då hända nu?
-arbetsgrupper referensgrupper ska sättas samman
-informationsspridning
-ta del av erfarenheter från kommuner som är med i nätverket
-inventera projekt och uppdrag inom Gävle kommuns sektorer och bolag
-involvera Högskolan i Gävle
-inleda samarbete med Region Gävleborg
-planera aktiviteter och genomförande av projektet/projektplan

Stående punkt vid varje sammanträde
Kerstin vill gärna komma vid varje sammanträde och rapportera vad som händer och är aktuellt. Och
undrar därför om det kan bli en stående punkt.
Beslut
Rådet beslutar att ha en stående punkt på varje sammanträdes möte för detta

§6
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Laget runt för de politiska representanterna från nämnderna och
föreningarna
Lars-Göran från Funktionsrätt Gävle – Just nu pågår ett 3 årigt projekt som ägs av Kulturens
Bildningsverksamhet med pengar från Arvsfonden från den 2019-05-01. Det handlar om en
applikation/app till mobilen för tillgänglighet till kultur. Arbetsgruppen som arbetar med detta är
totalt 12 personer varav 6 stycken från Funktionsrätt Gävle och 6 stycken med samma tillhörighet från
Visby.
Matilda från Omvårdnadsnämnden berättar att ett gemensamt visionsarbete är igång för den nya
sektorn Välfärd Gävle. Det är Omvårdnad tillsammans med Socialtjänst och Arbetsmarknadsenheten.
Kristina från Utbildningsnämnden och Pekka från Kommunstyrelsen är helt nya i rådet och har inget
att berätta just idag.
Helene berättar om Kommunstyrelsens arbete, som att Gävle ska bli en äldrevänlig stad, arbetet med
trygghetsplaner, bokslut med mera.
Elizabeth från Funktionsrätt Gävle nämner dagen för utveckling av LSS på Tullbomsgården som de
anordnat den 2019-05-15 . Gävle Astma o Allergiförening kommer att stå Gävle sjukhus Hälsotorg den
2019-05-20.
Anders från Hörselskadades förening Gävle HRF och Gävle sjukhus planerar en temavecka om
hörsel vecka 43 den 20-24 oktober istället för hörselveckan v 42 för att undvika att konkurrera om
tolkar och andra engagemang.
Sören från Funktionsrätt Gävle berättar att på Nationaldagen 2019-06-06, klockan 11 till 16 deltar
Funktionsrätt Gävle med olika föreningar i Boulognerskogen. En arbetsgrupp från Funktionsrätt gävle
ingår i detta arbete. Livsmiljö Gävle deltar också.
Den 3-5 maj var det en manifestation i Stockholm på Sergelstorg om ledsagning som var arrangerad av
SRF Riks.
Anledningen till denna är att LSS-bestämmelserna tolkas olika i kommunerna. Och målet är att det ska
vara likvärdiga. I manifestet ingick flera aktiviteter och utställningar. Gävle var väl representerad med
synskadade och ledsagare.
Den 2019-05-22 har Gävleborgs distrikt av Synskadades riksförbund SRF en regionkonferens om
kollektivtrafik. Ansvar för den dagen är Sören Norman och gruppen ska träffa X-trafik och
Stadsbussarna i Gävle, där ska de diskutera hur synskadade bäst kan använda kollektivtrafiken och
även ta upp förbättringar.
Janet från Schitzofreniföreningen berättar att nätverket arbetar med att ordna föreläsningar med
mera. på världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober på Sjömanskyrkan. Årets tema är
suicidprevention.
Josefine från Social hållbarhet berättar om 100 punktsprogrammet som är den politiska plattformen
för 2019-2022 och då speciellt punkt 49 som är – Gävle ska bli en äldrevänlig kommun genom att
ansöka om att bli medlem i Världshälsoorganinsationens nätverk för äldrevänliga städer.
Detta blir då ett projekt som går under Social hållbarhet där Kerstin Weivert kommer att arbeta med.
Efter träff med Stefan Erixon Livsmiljö Gävle Samhällsbyggnad angående snöröjning.
Till hösten bjuda in de som kan berätta om snöröjningen och även upphandling om detta, där även
entreprenörer och underentreprenören blir inbjudna. Underentreprenörerna har inte uppfyllt alla
delar i den tekniska beskrivningen som gäller för vinterväghållning i Gävle kommun. För att detta skall
undvikas kommande vintrar kommer Livsmiljö Gävle använda sig av externa besiktningspersoner. Ett
av kriterierna som inte kommit med är sandning på handikapparkeringar. Tillgänglighetsgruppen
kommer att vara med redan vid uppstarten till upphandlingen av snöröjningen. Det blir 2 stycken
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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separata upphandlingar, en för Gavlefastigheters fastigheter som skolor med mera och en för bolagen.
Se även: Minnesanteckningar-Tillgänglighetsgruppen 2019-04-24 Snöröjning
Bilaga: Vi gör Gävle tillgängligt
Fråga som ställs är, hur är ansvaret/snöröjningen för privata fastigheter där skoltaxi stannar? Inget
svar i dagsläget på det.
Marie Grew Livsmiljö Gävle Samhällsbyggnad/Trafik och Tillstånd presentation angående möjligheten
att påverka med samråd om tillgänglighet. Exempel på det är samarbete som uteserveringar,
gatupratare, busskurar, parkeringar och andra trafiksituationer.
Se även: Minnesanteckningar-Tillgänglighetsgruppen 2019-04-24.
Bilaga: Tillgänglighetsgruppen – Möjlighet att påverka
Hans från Attention kommenterar angående bildspel och PDF:er att det är bättre att byta ut viss text
(långa texter) till animerade bilder istället. Samt gärna ha presentationer med blå eller grön
bakgrundsfärg Helene lovar at vi ska tänka på det.
Hans nämner att också nuvarande busstabellerna är lite svåra att förstå. Han skulle önska att
uppdelningen var lite mer fyrkantig, med timmar till vänster och minuterna till höger.
Gunilla från Funktionsrätt Gävle tar upp problemet med bussarna som allergier, trötta
busschaufförer.
Hon tar även upp problemet med rökning direkt utanför entréer som till exempel Bingohallen.
Rökförbud om rökning vid entréer och busskurar kommer från den 2019-07-01 att förbjudas.
Hon ber också att den som talar inte talar så fort så att alla samt skrivtolkar och teckenspråkstolkar
hinner med att uppfatta. Elit Grand Hotel har ramp men inga markeringar.
Nötförbud är en luftburen allergi och därför borde det införas ett totalt förbud för nötter i hela
kommunen, som exempel Stadsbiblioteket, finns bara delvis idag. Vi får börja ta upp detta med Kulturoch fritid och sen gå vidare för ett totalförbud. Skrivelse bör göras om detta.
Färdbevis och andra biljetter ställer till problem vi inköp av dessa på bussarna. Okunskap av
chaufförerna?
Det behöver grusas och trösklar att tas bort vi Fängelsemuséet

§7

Förslag till namn till de blivande utskotten
Tillgänglighetsgruppen grupp 1 består av
Marie Norén Hedberg
Gunilla Ekman
Elizabeth Rydbäck
Lars-Göran Wadén
Sören Norman
Dick Joelsson
Marie Nord
Förslagna till grupp 2 är nedanstående.
Ytterligare påfyllning namn lämnas till sekreteraren.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Carina Skoog
Barbro Carlestam
Roger Hellström
§8

Aktuella kommande upphandlingar
Lars-Göran Waden, Marie Noren, Cassandra Jatko, Emma Wahlström och Sören Norman
Har anmält sitt intresse för att ingå i grupp för att gå igenom en mall på kravlista för upphandlingar
tillsammans med Mikael Hallqvist.
Beslut:
Rådet beslutar att godkänna dessa personer.
§9

Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet
Helene ska tillsammans med beredningen föreslå ett datum till Kommunala Pensionärsrådet för träff
om gemensamma intresseområden som till exempel Digitalt utanförskap.
§ 10

Rapporter från nämnderna angående möjliga bidrag att söka för
funktionsföreningarna.
Helene visar de fonder, stiftelser och andra anslag som kan sökas som förvaltas av Kommunstyrelse
som är möjliga att söka från
Stiftelser inom Gävle kommun som förvaltas av KS
Stiftelsen Brännerifonden
Stiftelsen Societeternas anslag
Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
Stiftelsen P Muréns donationsfond
Stiftelsen Johan Selggrens fond
Stiftelsen August Normans understödsfond
Stiftelsen Fonden daghem för barn
Stiftelsen CJ och Axel Lennstrands fond
Stiftelsen Tekla och Majken Lindgrens fond
Stiftelsen Emil Mattons resestipendiefond
Stiftelsen Laura Holmbergs djurskyddsdonation
Stiftelsen Lotten Westergrens barnhemsfond
Stiftelsen John Rettigs resestipendiefond
Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs donationsfond
Stiftelsen Oscar och Adele Flensburgs understödsfond
Olika medel som förvaltas och fördelas via Kommunstyrelsen
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Bostadssociala medel
200 tkr – 300 tkr/årligen har fördelats till
fritidsverksamhet riktat till gruppboenden
Sponsring till idrottsföreningar på elitnivå
Ges till föreningar som spelar i de högre divisionerna
Föreningsstöd via Sociala hållbarhetsutskottet
En liten summa pengar kommer att kunna sökas av föreningar för att jobba med vårt Sociala
hållbarhetsprogram
Tidigare fanns även möjlighet att söka för förebyggande
arbetet/trygghet då försäkringsbolaget lämnade anslag till vår säkerhetsavdelning

§ 11

Skrivelser
Minnesanteckningar från Tillgänglighetsgruppens möte 2019-04-29.
Minnesanteckningar – sociala krav vid upphandling från Tillgänglighetsgruppen
och Mikael Hallqvist med flera.
Funktionsrätt Gävles skrivelse om att utöka antalet mandat till 1 ledamot och 1 ersättare.

§ 12

Anmälningsärenden
Roger Hellström föreslogs och valdes till 2:e vice ordförande vid sittande möte.

§ 13

Övrigt
Utbildningsdag till hösten.
Till hösten går även arbetet med Digitalt utanförskap vidare, men nu tillsammans med Kommunala
Pensionärsrådet.
Till nästa möte panera in sammanträdesdagar och beredningsdagar för 2020, detta för att vara säker
att vi har lokalfrågan löst för hela året.
Gunilla berättar att rullstolsgungan i Stadsträdgården saknas fortfarande

§ 14
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Nästa möte
Nästa möte blir Förvaltningshuset lokal Amsterdam 2019-10-07 klockan 13.00 till 17.00.
Årets sista möte blir i Förvaltningshuset lokal Amsterdam 2019-11-05 klockan 13.00 till 17.00.

§ 15

Avslutning
Ordföranden avslutar mötet och tackar alla närvarande och önskar alla en trevlig sommar

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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