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Ledamöter

Närv.

Helene Åkerlind (L) KS ordf
Karin Qvick (L) AFN
Per Sundström (KD) AFN
Kristina Hellström (S) UN
Marie Rogsberg (S) SBN

X
X

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

X

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

X

Frånv

Tjänstgörande ersättare

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Ersättare

Närv.

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

X

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.
Anna Östman Region
Gävleborg

X
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

RSMH
Attention
förening Balans
Schitzofreniföreningen
Föreningsnätverk

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19

Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare samt nya ledamöter från Arbetsmarknad och
Funktionsnämnden.
Godkännande av dagordning
Föregående protokoll
Laget runt för de politiska representanter från nämnderna och
föreningarna
Förslag till Mötesdagar för Kommunala Tillgänglighetsrådet
Aktuella kommande upphandlingar
Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet
Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Rapporter från nämnderna angående möjliga bidrag att söka för
funktionsrättsföreningarna
Rapporter
Anmälningsärenden
Övrigt
Byte av namn på rådet?
Enkät, Helene Åkerlind
Nya mötesplatsen för kultur och lärande. Inbjudan skickad till
Livsmiljö Biblioteket.
Nästa möte:
Avslutning

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna
§2

Upprop
Upprop görs av sekreteraren

§3

Val av justerare samt nya ledamöter från Arbetsmarknad och
Funktionsrättsnämnden
Lars-Göran Wadén valdes till justerare
Ordföranden önskar de nya ledamöterna Karin Qvick (L) och Per Sundström (KD) från
Arbetsmarknadsnämnden och Funktionsnämnden välkomna.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Anmärkning § 13 Brukarrevision utgår
Ordinarie ordförande Helen Åkerlind tar samtliga § fram till klockan 14.30. Resterande efter kaffet §
10, 15 och §§ 18-20 tar Roger Hellström.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§6

Laget runt för de politiska representanterna från nämnderna och
föreningarna
Sören från Funktionsrätt Gävle informerar om att det arrangeras mörkerpromenad den 2019-10-15
som även är den Internationella Vita käppens dag. Politiker och tjänstemän från Stadshuset och
Förvaltningshuset har inbjudits att delta.
Funktionsrätt planerar en utbildningsdag till våren och ett program finns redan för dagen, endast
datum och tid återstår.
Lars Linder påminner om inbjudan från Nationell samverkan för psykisk hälsa NSPH
i Kulturhuset den 2019-10-15 ”Brukarinflytande och personcentrerad vård” och världshälsodagen för
psykisk hälsa den 2019-10-10 på Sjömanskyrkan. Den 2019-10-11 blir det film på Kulturhuset en
dokumentär från Sant Lars sjukhus ”Där satt ju dårarna”.
Elizabeth från Funktionsrätt Gävle informerar om aktiviteter på Tullbomsgården, som jazz,
julmarknad och att representant för Vårdvägsvisare från Region Gävleborg bjudits inför att berätta om
vårdgarantier och valmöjligheter, hälsoval, väntetider regelverk och rättigheter i vården. Astma och
allergiföreningen firar 60 år den 2019-11-24. Och den 2019-10-17 kommer Malin Westergren att
berätta och visa upp allergivänligt godis på Tullbomsgården.
Anders Ohlsson från Hörselskadades förening Gävle HRF och Gävle sjukhus
informerar om temaveckan om hörsel vecka 43.
Helen Åkerlind (L) Informerar från Kommunstyrelsen. Det nya skolskjutsreglerna som rådet fått på
remiss är på väg upp till fullmäktige. Det största fokuset i kommunstyrelsen ligger nu kring
kommunplan och budget för kommande år.
Karin Qvick (L) informerar från Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden. Nämnden har sökt
statsbidraget för att höja ersättningen för de som deltar i dagligverksamhet. Höjningen av
habiliteringsersättningar är ettårig och kan komma betalas ut som en klumpsumma.

§7

Mötesdagar och beredningsdagar för Kommunala
Tillgänglighetsrådet 2020
Beslut: Föreslagna följande datum godkändes
Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 5 av 10

Kommunala Tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-10-07

Sammanträdesdagar måndag
den 2/3, 4/5, 5/10, 7/12 2020 klockan 13.00-17.00
Mötesdagarna i Amsterdam i Förvaltningshuset entréplan

Beredningsdagar måndag
den 17/2, 20/4, 21/9, 23/11 2020 klockan 10-12
Beredningsdagarna är bokade i Hull Förvaltningshuset entréplan
§8

Aktuella kommande upphandlingar
Lars-Göran Waden, Marie Noren, Cassandra Jatko, Emma Wahlström, Sören Norman Helene och
Carina har anmält sitt intresse för att ingå i grupp för att gå igenom en mall på kravlista för
upphandlingar tillsammans med Mikael Hallqvist. Helene och Carina har lagts till från det tidigare
mötet. Mötet blir den 2019-11-13 klockan 13.00

§9

Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet
Helene ska tillsammans med Kommunala Pensionärsrådet träffas vid vår ordinarie
beredning den 2019-11-14. Vi tar en del av beredningstid i anspråk till detta.
Fokus är att hitta gemensamma intresseområden som till exempel Digitalt utanförskap.

§ 10

Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Kerstin Weivert, projektledare för Gävle en Äldrevänlig kommun ger en läges
rapport hur det ser ut i dag.
Referensgrupp för projektet är Carin Carlström, May Hägglund,
Inger Aréen Elizabeth Rydbäck och Fakhroddin Fani.
Projektplan för 2019-2021 visas.
Aktiviteter och information om projektet har genomförts är till exempel som
 Temperaturmätning
 Workshop Södra Hemlingby
 Sveriges Kommuner och Landsting SKL sprint Trygghet
 Träffpunkt Brunnsgatan, måndagar 10-12 jämna veckor
 Träffpunkt Kaplansgatan, måndagar 10-12 ojämna veckor
 Kommunikationsplan Flyer Rollup
 Ledningsgrupper
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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 Seniorradion /GD /AB
 60 plusmässa (3438 besökare)
 Informationstillfällen
Underperioden september-oktober genomförs en temperaturmätning för att få en fingervisning hur
det mottagits och att etablera kontakter: detta görs både digitalt och med pappersformulär.
Blanketterna angående temperaturmätningen och andra idéer/tankar kan läggas i de lådor som finns
utlagda på bland annat Stadshuset.
Utmaningarna i projektet är främst att nå ut till hemmasittare, de utrikesfödda och att få
samarbetspartners/sektorer och bolag.
Temperaturmätningsenkäter (att åldras i Gävle kommun) delas ut under mötet.
Hon meddelar att hon är fortsatt intresserad av namn på intresserade att arbeta med och i projektet
samt samarbetspartners och kontakter.
På slutet grupparbeten, Vilka ser ni som samarbetspartners i detta projekt?
Bilaga: projektplan 2019-2021 och kontaktuppgifter med informationslänkar
§ 11

Rapporter från nämnderna angående möjliga bidrag att söka för
funktionsföreningarna

Nämnderna fick detta uppdrag vid sammanträdet den 2019-04-02 § 14.
Kommunstyrelsen redovisade Kommunstyrelsens möjliga bidrag den 2019-05-13.
Övriga nämnder har inte redovisat sina nämnders sökbara bidrag men detta bordläggs till vidare. Då
Styrning och stöd att göra genomlysning över alla bidrag i hela Gävle kommun.

§ 12

Rapporter/skrivelser
Minnesanteckningar från Tillgänglighetsgruppens möte den 2019-09-02. (Färdtjänst och
färdtjänstregler ingår)
Remissvar till Kultur- och fritidsnämnden från Funktionsrätt Gävle den 2019-09-03
Skickas åter till Kultur- och fritid då den är inne på den andra rundan.
Sören Norman: Skolskjutsreglerna kommer upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden i morgon.
Lars Göran Wadén: Stadsfestens arrangörer har tagit till sig de anmärkningar som gjorts på
arrangemanget.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 7 av 10

Kommunala Tillgänglighetsrådet
Sammanträdesdatum 2019-10-07

§ 13

Anmälningsärenden från Tillgänglighetsgruppens möte 2019-2019-09-02
Presentation önskas om den nya organisationen, och syftet med sektorerna.
Önskemål om att få en uppföljning av vad som hänt på gavle.se Gävle kommuns hemsida) ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Svar från Helene: Det kommer att tas nya tag om detta, då genomlysning av
verksamheten, rekryteringar och struktur av kommunikationsavdelningen pågår just nu.
Punkten brukarrevision utgår tills vidare.
SIP- samordnad och individuell plan. Vilka avtal finns mellan Gävle kommun och Region Gävleborg
vid hemgång eller utslussning?
Hur ser det ut med gemensamma avtal, handlingsplaner utifrån Målsättningar mellan kommunen och
regionen? Till exempel Socialstyrelsens riktlinjer och övergripande riktlinjer. Dessa frågor bör beredas
skyndsamt i Tillgänglighetsgruppens föreningar för att lyftas vid kommande Tillgänglighetsråd, om
möjligt bjuds regionen och sektor välfärd in till mötet i december för att diskutera dessa frågor.

§ 14

Påminnelse om utbildningsdagen 2019-11-08
Föreslagna frågeställningar att ta ställning till denna utbildningsdag är följande:
•

•

•

Hur kan vi aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i kommunens alla
ansvarsområden och frågor? Vilka frågor tas redan om hand och vilka frågor bör utvecklas i
samråd och dialog?
Så många personer med funktionsnedsättning som möjligt ska aktivt involveras. Hur
säkerställer vi mångfald? Når vi alla personer med funktionsnedsättning – till exempel
kvinnor, barn, personer med utländsk bakgrund? Vilka kommer sällan till tals?
Hur ska vi aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i Gävle? Vilka former och
metoder fungerar bra och vilka bör vi utveckla?

Frågorna samt information om utbildningen är skickad till samtliga ledamöter för att de ska kunna
delge sina föreningar.
Det går fortfarande att anmäla sig fram till den 2019-10-23.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 15

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 information kommer innan byggstart. Skickats till hela rådet.
Elizabeth påpekade att Funktionsrätt Gävle önskar att den byggs så gång- och cykelvägen separeras
från varandra med en taktil och kontrasterad yta mellan.
För kännedom: Ombyggnation av Drottninggatan 37 och Norra Centralgatan avstängd vecka 34.
Skickats till hela rådet.
För kännedom: Norra Centralgatan avstängd från torsdag 15/8 och
start utanför Drottninggatan 27-29 måndag 19/8. Skickats till hela rådet.
För kännedom: Norra Kopparslagargatan fortsatt avstängd (skickad till
hela rådet 2019-10-01).
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.
Önskemål från Tillgänglighetsrådet att få ett föredragande om allmänna toalett och
handikapptoaletter som finns att tillgå i Gävle kommun till nästa sammanträde.
Karta med de tre offentliga toaletter som finns har skickats ut för kännedom till rådet.
Vi ska gå vidare med handikapptoaletterna vid senare beredning och sammanträde.
Ängsblommor har odlats på en yta i Hemsta för att hjälpa bin, växter och träd.
Det höga gräset och närheten till de boende ställer till med problem för allergiker,
men också fästingar, möss ormar trivs i det höga gräset.
§ 16

Byte av namn till rådet
Förslaget ska bearbetas till kommande beredning så att det kan gå vidare till Kommunstyrelsen för
beslut inför nästa år.
Detta för att reglementet och arbetsordning ska ses över inför namnbytet.
Det föreslagna namnet från Funktionsrätt Gävle är Gävle Kommuns Funktionsrättsråd
Bilaga: Skrivelse från Funktionsrätt Gävle

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 17

Enkät från Humana
Politikerna och tjänstemän har fått i uppdrag att besvara enkäten från Humanas Tillgänglighetsbarometer 2018. Det har varit svårt att få in svar något som ledamöterna från nämnderna i
Tillgänglighetsrådet kommer att fortsätta arbeta med.
§ 18

Nya mötesplatsen för Kultur och Lärande
Petra Jonsson från Kultur och bildningscenter har blivit tillfrågad om hon kan berätta lite om uppdraget.
Hon har lovat att komma ca klockan 13.00. medborgardialoger har skett under september månad med
politiker på Kafe Edbom Stadsbiblioteket om detta.
§ 15

Nästa möte
Årets sista möte blir i Förvaltningshuset lokal Amsterdam 2019-12-02
klockan 13.00 till 17.00.
§ 20

Avslutning
Ordföranden tackar alla medverkande och avslutar mötet.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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