Kallelse
Kommunala Tillgänglighetsrådet kallas till sammanträde 2019-12-02
Plats och tid

Förvaltningshuset Amsterdam 13:00-17:00

Ordförande

Helene Åkerlind (L)

Förhinder anmäls till

Veronica Silén
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1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Föregående protokoll
6. Förväntningar och uppdraget för de Kommunala
Tillgänglighetsrådets politiska representanter.
7. Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun
Kerstin Weivert

8. Aktuellt om upphandlingar
Några från Kommunala Tillgänglighetsrådet har träffat Mikael Hallqvist och gått
igenom om det som är aktuellt inom upphandling. Presentationsmaterial

9. Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet
Vid beredningen den 2019-11-14 hade vi ett första möte med Erik Holmestig (C)
ordförande i Kommunala Pensionärsrådet där diskuterades de frågor som vi har
gemensamt och bevarande av remisser.
Besluta om en gemensam dag för de båda råden att arbeta med digitalt utanförskap,
samt om gemensamberedningsdag/dagar om detta.

10. Aktuella punkter från Funktionsrätt Gävle framförda av FUB och
besvarande av frågor från Arbetsmarknads- och funktionsnämnden
samt Utbildningsnämnden




Övergång mellan särskolan och EDV
Daglig verksamhet är en av de 10 LSS insatserna. Rätten att jobba 5 dagar i veckan.
Men de kan i nu läget inte tillgodose detta.
Målsättningar i läroplanen som inte uppfylls för alla, exempel simundervisning och
delta på olika aktiviteter ”det finns inte tid” är anledningen som uppgetts.

Frågor från FUB
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Vilken planering och långsiktiga mål finns inom EDV då det gäller planering av
möjlighet till plats på EDV efter avslutade gymnasiestudier? Hur fungerar kontakten
med skolor för att ta reda på vilka elever som har behov av EDV? Hur tar man reda på
vilken omfattning av hjälpbehov och stöd personen i fråga har? När sker kontakten?
Eleverna går vanligtvis 4 år på gymnasiet på särskolan och under denna tid borde man
börja kunna se över elev underlaget.
Vad händer om det inte finns plats på EDV? Hur ska sysselsättning ordnas?
Vilka möjligheter har man att kunna påverka den EDV plats man blir tilldelad?
Finns det budget, personal och lokaler för att bereda plats på olika EDV enheter till alla
som har beslut på att de har rätt till EDV?
Hur kommer kommunens besparingskrav att påverka EDV?
Gävle kommun har en vision” Vi tar ansvar för alla”. Vilka är vi? Vilka är alla? Eftersom
vi har en likabehandlingslag borde alla ha rätt till en sysselsättning, oavsett
funktionsvariationer och möjlighet att själv kunna påverkar var man arbetar och i
vilken omfattning och inte bli exkluderade i vårt samhälle.
Går det att utveckla stödet till ensamstående föräldrar som behöver arbete eftermiddagkväll och helger för att försörja sig, då den unge har svår utvecklingsstörning med
autistiska drag. I exemplet har X-förälder fått avslag på insatser via LSS

11. Rapporter
Minnesanteckningar från Tillgänglighetsgruppens möte den 2019-10-28
Nyhetsbrev 9 från Livsmiljö Samhällsbyggnad – Vi bygger om Drottninggatan 2019-1017. Utskickad
Nyhetsbrev 10 från Livsmiljö Samhällsbyggnad – Vi bygger om Drottninggatan 2019-1111. Utskickad
Mötet med Mikael Hallqvist om offentliga upphandlingar.

12. Skrivelser
Lars-Göran Wadéns skrivelse om tillgänglighetsgruppen möte om snöröjning och
upphandling av detta.

13. Anmälningsärenden
14. Förslag på synpunkter/yttrade till remiss
Kommunala tillgänglighetsrådet har givits möjlighet att yttra sig om följande remiss:
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Motion från Kristdemokraterna (KD) - Sandning av gång- och Cykelvägar, dnr 19KS99

15. Övrigt
Gävle Kommuns Funktionsrättsråd föreslår byte av namn på rådet samt att utöka
antalet med 1 ledamot och 1 ersättare.

16. Utbildningsdagen 2019-11-08
17. Nästa möte:
2020-03-02 Amsterdam Förvaltningshuset klockan 13.00-17.00 Till detta datum
kommer enhetschefen för Stadsbiblioteket som berättar om det nya kultur-och
bildningscentret som planeras. Petra Jonsson bibliotekschef Livsmiljö Kultur- och
Fritid
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