Kallelse
Kommunala Tillgänglighetsrådet kallas till sammanträde 2019-10-07
Plats och tid

Förvaltningshuset Amsterdam 13:00-17:00

Ordförande

Helene Åkerlind (L)

Förhinder anmäls till

veronica.silen@gavle.se

Kallade: Kommunens Tillgänglighetsråd. För kännedom: Tillgänglighetsansvariga,
Funktionsrätt Gävleborg, Tolkcentralen
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1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare samt nya ledamöter från Arbetsmarknad och
Funktionsnämnden.
Arbetsmarknad och Funktionsrättsnämnden har utsett Karin Qvick (L) och Per
Sundström (KD) efter Emelie Lejon (MP och Victoria Almqvist (KD)

4. Godkännande av dagordning
5. Föregående protokoll
6. Laget runt för de politiska representanter från nämnderna och
föreningarna
Vad är aktuellt i nämnder och bolag just nu?

7. Förslag till Mötesdagar för Kommunala Tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdagar måndag
den 2/3, 4/5, 5/10, 7/12 2020 kl 13.00-17.00
Beredningsdagar måndag
den 17/2, 20/4, 21/9, 23/11 2020 kl 10-12

8. Aktuella kommande upphandlingar
Lars-Göran Wadén och Marie Norén Hedberg har anmält sig som intresserade för att
ingå i grupp för att gå igenom en kravlista för upphandlingar tillsammans med Mikael
Hallqvist.

9. Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet
Helene har varit i kontakt med kommunala pensionärsrådet för samtal och
gemensamma intresseområden som till exempel digitalt utanförskap. Datum?

10. Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Kerstin Weivert klockan 15
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11. Rapporter från nämnderna angående möjliga bidrag att söka för
funktionsrättsföreningarna
Nämnderna fick detta i uppdrag vid sammanträdet den 2019-04-02 § 14.

12. Rapporter
Minnesanteckningar från Tillgänglighetsgruppens möte den 2019- 09-02 (Färdtjänst
ingår)

13. Anmälningsärenden
Föreningsnätverket för psykisk hälsa och Funktionsrätt Gävle


Önskan om att få en presentation av den nya organisationen "hur hittar man rätt"
"Vad är syftet med de nya sektorerna" är exempel på frågeställningar. "Ringer till
växeln och de vet knappt vilka de ska koppla till" Saknas information på gavle.se om
hur man ska hitta rätt i den nya organisationen.



Önskemål om att följa upp vad som har hänt på gavle.se ur ett
tillgänglighetsperspektiv.
Brukarrevision – förslag att börja med Nygården och använda RSMH`s
brukarrevisions modell. Uppskattat ca pris 90 000kr. Hur går arbetet vidare?
Föreningsnätverket vill göra en beskrivning av nuläget på Nygården ur ett
brukarperspektiv.





SIP – samordnad och individuell plan - Vilka avtal finns mellan kommun och
Region Gävleborg och hur ser följsamheten ut?



Många ärenden blir "svartepetter" mellan kommun och region. I vilket
sammanhang ska man prata gemensamt? Svårt att veta var man ska lyfta de
gemensamma frågorna? Vilka avtal, handlingsplaner finns mellan kommun-och
region Gävleborg och vad är det som "händer" utifrån alla målsättningar?



Påminnelse om utbildningsdagen den 8 november.
Genomgång av förslag till frågeställningar som vi ska arbeta med i workshopen.
Josefine presenterar och vi har en gemensam dialog om frågorna är bra eller om de
ska förändras.

14. Övrigt
För kännedom: Byggnation av gång -och cykelväg i området Stigslunds skola etapp 1
påbörjas den 24 juni och beräknas vara klart till skolstarten den 20 augusti samt Etapp
två påbörjas hösten 2019, detaljerad inform-ation kommer innan byggstart. Skickats till
hela rådet.
För kännedom: Ombyggnation av Drottninggatan 37 och Norra Central-gatan avstängd
vecka 34. Skickats till hela rådet.
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För kännedom: Norra Centralgatan avstängd från torsdag 15/8 och
start utanför Drottninggatan 27-29 måndag 19/8. Skickats till hela rådet.
Inbjudan som skickats ut till hela rådet. Så utvecklar vi bättre förutsättningar för att alla
medborgare med funktionsnedsättning kan vara inkluderade och delaktiga i samhället,
8 november 2019
För kännedom: Norra Kopparslagargatan fortsatt avstängd (skickad till hela rådet 201910-01)

15. Byte av namn på rådet?
16. Enkät, Helene Åkerlind
17. Nya mötesplatsen för kultur och lärande. Inbjudan skickad till
Livsmiljö Biblioteket.
18. Nästa möte:
2019-12-02 Amsterdam Förvaltningshuset klockan 13.00-17.00

19. Avslutning
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