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Anteckningar från rådet för funktionshinderfrågor
Tid och plats
Fredag 21 september 2018, kl. 10.00–11.00
Tjustsalen, kommunhuset, Västervik

Närvarande
Ewa Ståhl (S), ordförande
Yvonne Edvardsson (SD)
Anette Andersson, Funktionsrätt Västervik
Birger Gustafsson, Västervik – Tjust FUB
Benny Söderlund, Västerviks Bostads AB
Kent Elander, Västervik Miljö & Energi AB
Gunilla Öhrling, socialförvaltningen
Anna Selldén, kommunstyrelsens förvaltning
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare

Mötet öppnas
Ordförande Ewa Ståhl (S) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Föregående anteckningar
Sekreteraren redogör för anteckningarna från föregående möte den 18 maj 2018.
RFH lägger anteckningarna till handlingarna.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO)
namnbyte till Funktionsrätt Västervik
Ordföranden informerar om att vid Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i
Västerviks kommuns årsmöte den 24 april 2018 togs beslut om att byta namn och logga
till Funktionsrätt Västervik.

Redovisning av arbete med tillgänglighetsfrågor
Kent Elander informerar om Västervik Miljö & Energi AB och deras affärsidé, vision och
verksamhet. När det gäller arbete med tillgänglighetsfrågor så är arbetet främst
anpassningar när det gäller att hjälpa till att hämta kärl vid sophämtning samt den
tillgänglighetsanpassning som finns på deras webbsida, likt kommunens webbplats
vastervik.se. Webbsidorna är byggda på så sätt att tekniken ska uppfylla gällande
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lagstiftning kring tillgänglighet. Språket på hemsidan ska vara enkelt, vårdat och begripligt
för att alla ska kunna ta till sig informationen. För den som föredrar att få text uppläst
finns verktyget Talande Webb.

Ärenden och frågor från Funktionsrätt Västervik
Första frågan handlar om miljö- och klimatfrågan och allas rätt till en god hälsa. Gunilla
Öhrling svarar på frågorna om detta.
Den andra frågan gäller trafiksituationen på gator och torg i centrala Västervik. Anna
Selldén redovisar svar på dessa frågor.
Svaren på frågorna kommer att skickas ut som bilagor tillsammans med anteckningarna
från dagens möte.

Inbjudan från länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs
län till strategiskt samtal om funktionshinder den 27
november 2018
Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län har bjudit in till ett strategiskt samtal om
funktionshinder. Länsstyrelserna tillsammans med generaldirektör på Myndigheten för
delaktighet bjuder in till en dag med diskussioner om hur vi tillsammans kan utveckla och
konkretisera arbetet med funktionshinder- och tillgänglighetsfrågor.
RFH beslutar att ordförande, en tjänstman samt två personer från Funktionsrätt Västervik
åker på detta. Funktionsrätt Västervik återkommer till sekreteraren med besked om vilka
två personer som ska åka.

Val av ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor
mandatperioden 2019 – 2022, information
Ordföranden påminner om att det är dags att utse ledamöter från
funktionshinderorganisationerna till RHF för nästa mandatperiod. Enligt arbetsordningen
för rådet ska RFH bestå av 12 ledamöter som utses enligt följande:
– Kommunstyrelsen utser ordförande samt två ledamöter
– Funktionshinderorganisationerna, via Funktionsrätt Västervik, utser sju ledamöter
– Andra funktionshinderorganisationer som ej ingår i Funktionsrätt Västervik utser
två ledamöter.

Övriga frågor
Anette Andersson önskar fler handikapparkeringsplatser i centrala Västervik och då t.ex.
vid Biostaden och på Vårdträdsplan. Enheten för samhällsbyggnad tar med sig frågan.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ewa Ståhl
Ordförande

Malin Davidsson
Sekreterare
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