Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor
Tid och plats
Fredag 9 mars 2018, kl. 10.00 – 11.30
Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik

Närvarande
Conny Tyrberg (C), ordförande
Ewa Ståhl (S)
Clearry Ruisla, HSO
Hans Tedesjö, HSO
Rosita Svensson, HSO
Karin Fluor, HSO
Anette Andersson, HSO
Kent Elander, Västervik Miljö & Energi AB
Maria Eek, Västerviks Bostads AB
Anna Karlsson, kommunstyrelsens förvaltning
Hanna Berg, barn- och utbildningsförvaltningen
Gunilla Öhrling, socialförvaltningen
Ing-Marie Smids, miljö- och byggnadsförvaltningen
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare

Mötet öppnas
Ordförande Conny Tyrberg (C) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Föregående anteckningar
Ordföranden redogör för anteckningarna från föregående möte 8 december 2017.
RFH lägger anteckningarna till handlingarna.

Redovisning av arbete med tillgänglighetsfrågor
Maria Eek på Västerviks Bostads AB redovisar Västerviks Bostads AB:s och Tjust
Fastigheter AB:s arbete med tillgänglighetsfrågor. Maria informerar om att bolagets
mål är att 65 % av deras bostäder ska vara tillgängliga år 2020. Idag är ca 57 %
tillgängliga. Maria berättar om projekt i verksamheten, tillgänglighetsfrågor, samverkan,
exempel på åtgärder inom barn- och ungdomshabiliteringen samt tillgänglighet och
regelverk vid om-, till- och nybyggnation.
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Vid nästa möte hoppar vi över redovisningen av arbete med tillgänglighetsfrågor.
Nästföljande möte, den 21 september, är det miljö- och byggnadsförvaltningens tur att
redovisa sitt arbete med tillgänglighetsfrågor.

Resecentrum – tillgänglighetsfrågor
Vid förra mötet ställde HSO frågan om hur det går med tillgänglighetsfrågorna på
Resecentrum. Anna Karlsson informerar om att stationshuset har bytt ägare och att vi
i dagsläget inte vet riktigt vad som kommer att hända men att kommunen bevakar
frågan.

Ärenden och frågor från HSO
Tillgänglighetslokal för personer med elkänslighet

Maria Eek och Conny Tyrberg berättar att Västerviks Bostads AB har gjort allt de kan
för att möteslokalen Prosten ska vara bättre anpassad för personer med elkänslighet
men att de inte kan göra mer i dagsläget.
Rådet enas om att till nästa möte den 18 maj testa att ha mötet i Tjustsalen i
kommunhuset istället. Sekreteraren får i uppdrag att titta på vilka möjligheter det finns
att stänga av wifi och annan elektronisk utrustning vid mötet.
Temadagar i ämnena konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta,
barnkonventionen och DO.

HSO har framfört en önskan om temadagar i ämnena konventionen om rättigheter för
funktionsnedsatta, barnkonventionen och DO.
Sekreteraren informerar om att hon varit i kontakt med länets samordnare i
tillgänglighetsfrågor, Marianne Westring Nordh på Regionförbundet i Kalmar län och
att hon och hennes kollega Anna Olheden från Landstinget gärna kommer till nästa
möte med rådet och pratar om konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta och
barnkonventionen.
Rådet enas om att bjuda in Marianne Westring Nordh och Anna Olheden till nästa
möte. I samband med detta börjar mötet med rådet redan klockan 9.00. Det ordinarie
mötet hålls lite kortare mellan kl 9-10 och mellan kl 10-12 kommer Marianne Westring
Nordh och Anna Olheden.

Övriga frågor
Conny Tyrberg berättar att han och Anna Karlsson på kommunstyrelsen
utvecklingsdag den 22 januari berättade om Rådet för funktionshinderfrågor och vad
som är aktuellt.
Conny Tyrberg informerar om att Regionförbundet i Kalmar län arbetar med en
Tillgänglighetsguide. Conny kommer att bevaka och rapportera mer om den när den är
färdig.
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Hanna Bergh berättar att hon gärna vill skicka med en fråga till alla föreningar i HSO
att fundera över och sedan återkomma med till rådet: Hur ser era kontakter ut med
barn och ungdomar?
Clearry Ruisla informerar om några nyheter som är guld värda för allergiker:
- på Campus har man infört en parfymfri zon
- förbud mot rökning överallt på Västerviks gymnasiums område.
Clearry Ruisla tipsar om att man kan ringa till KLT och fråga efter tidtabeller i annat
format än de små som finns och då specialsyr de tidtabeller efter det format som man
ber om och skickar hem till den som önskar.
Clearry berättar också att närtrafiken, linje 10 ibland inte kan ta rullatorer. Clearry
tipsar om att man kan ringa efter en taxi och sedan skicka räkningen till KLT efteråt.
Det kommer upp ett önskemål om att Ungdomsrådet ska komma och presentera sig
för rådet. Sekreteraren får i uppdrag att undersöka när det kan bli aktuellt.

Presentation av ny folkhälsosamordnare
Christian Svensson är ny folkhälso-och klimatsamordnare på enheten för
samhällsbyggnad på kommunstyrelsens förvaltning.
Christian berättar om att en ny folkhälsostrategi är på gång.
Christian får med sig följande fråga från rådet: Hur ska man göra med den trådlösa
tekniken och dess påverkan på barn med strålning etc?

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Conny Tyrberg
Ordförande

Malin Davidsson
Sekreterare
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