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Anteckningar från rådet för funktionshinderfrågor
Tid och plats
Fredag 18 maj 2018, kl. 9.00–12.00
Tjustsalen, kommunhuset, Västervik

Närvarande
Conny Tyrberg (C), ordförande
Ewa Ståhl (S)
Yvonne Edvardsson (SD)
Clearry Ruisla, HSO
Hans Tedesjö, HSO
Rosita Svensson, HSO
Karin Fluor, HSO
Birger Gustafsson, Västervik – Tjust FUB
Benny Söderlund, Västerviks Bostads AB
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 9 mars 2018.
RFH lägger anteckningarna till handlingarna.

Ärenden och frågor från HSO
Inga aktuella ärenden eller frågor.

Övriga frågor
Till nästa möte kommer Ungdomsrådet att bjudas in för att berätta om sitt uppdrag.
Hanna Berg berättar att nya lekparken i stadsparken är en fantastisk mötesplats för alla
barn och underlaget i parken möjliggör för barn med funktionsnedsättning. Detta är ett
steg i rätt riktning för en förbättrad folkhälsa poängterar Hanna.
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På nästa möte kommer RFH att ta upp Hanna Bergs fråga från föregående möte för
diskussion. Frågan som ställdes till alla föreningar i HSO är enligt följande: hur ser era
kontakter ut med barn och ungdomar?
Conny Tyrberg berättar att snart lanseras den digitala tillgänglighetsguiden
tillgänglighetsguide.se för Småland och Öland. Den digitala tillgänglighetsguiden kommer
att vara ett verktyg för personer med olika funktionsvariationer att planera sin semester i
Småland och på Öland.
Karin Fluor påpekar att det i tillgänglighetsguiden även är viktigt att tänka på
födoämnesallergi. Önskemål från RFH är att kommunens kostchef bjuds in till nästa möte
för att prata om födoämnesallergi och specialkost.
Birger Gustafsson tar upp ett problem med cykelställen på Kvarngatan. Cykelställen
räcker inte till och många parkerar inte sina cyklar i cykelställen utan de står på trottoaren
utanför. Det blir ett problem för t.ex. synskadade som har svårt att passera. Frågan skickas
vidare till enheten för samhällsbyggnad.

Västerviks kommuns nya grafiska profil
Johan Jensen från HR & Kommunikationsavdelningen på ledningskontoret berättar om
kommunens nya grafiska profil.
Just nu håller kommunikationsavdelningen på att testa brevmallar med den nya grafiska
profilen och Johan visar hur brevmallen är tänkt att se ut. Johan vill gärna ha synpunkter
från RFH på denna brevmall. Om man har några synpunkter kan man höra av sig till
sekreteraren som förmedlar detta vidare till Johan.

Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och barnkonventionen
Speciellt inbjudna till dagens möte är Marianne Westring Nordh från Regionförbundet i
Kalmar län och Emmy Ahlstedt från Landstinget i Kalmar län.
Marianne Westring Nordh informerar om konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Emmy Ahlstedt informerar om barnkonventionen.
FN:s konvention om rättigheter för personer för funktionsnedsättning finns att beställa
från Myndigheten för delaktighets hemsida, på olika språk, i fickformat och på lättläst
svenska.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Conny Tyrberg
Ordförande

Malin Davidsson
Sekreterare
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