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Anteckningar från rådet för funktionshinderfrågor
Tid och plats
Fredag 30 november 2018, kl. 10.00–12.00
Tjustsalen, kommunhuset, Västervik

Närvarande
Conny Tyrberg (C), ordförande
Ewa Ståhl (S)
Anette Andersson, Funktionsrätt Västervik
Rosita Svensson, Funktionsrätt Västervik
Clearry Ruisla, Funktionsrätt Västervik
Hans Tedesjö, Funktionsrätt Västervik
Karin Fluor, Funktionsrätt Västervik
Birger Gustafsson, Västervik – Tjust FUB
Sven Tholén, socialförvaltningen
Hanna Berg, barn- och utbildningsförvaltningen
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare
Ola Karlsson, miljö- och byggnadsförvaltningen
Gina Svensson, kommunstyrelsens förvaltning

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

Föregående anteckningar
Ordföranden redogör för anteckningarna från föregående möte den 21 september 2018.
RFH lägger anteckningarna till handlingarna.

Västerviks kommuns kostchef informerar om
födoämnesallergi och specialkost
Vid tidigare möte med RFH har önskemål framförts att kommunens kostchef ska bjudas in
för att prata om födoämnesallergi och specialkost.
Karin Fluor har före mötet skickat ut en rad frågor angående personalkompetens gällande
specialkost samt hur upphandling av mat till skolor och serviceboende/hemleverans
genomförs.
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Gina Svensson har sammanställt svar på frågorna som har skickats ut före mötet. Gina
svarar på frågorna och en diskussion förs kring detta. Det diskuteras bland annat att
leveransen av mat av kylda portioner inte riktigt håller önskad kvalitet och Sven Tholén på
socialförvaltningen berättar att man håller på att titta på alternativ och att man jobbar
med ett projekt man kallar matkassen.

Redovisning av svar på Hanna Bergs fråga till
föreningarna i RFH: hur ser era kontakter ut med barn
och ungdomar?
Hanna Berg är intresserad av att veta mer hur kontakten ser ut med barn- och ungdomar
och hur får vi kontakt med dem och deras tankar?
- Anette Svensson berättar att DHR ung tyvärr inte har någon verksamhet kvar i Kalmar
län.
- Hans Tedesjö informerar om att det inte finns några barn och ungdomar i
Neuroförbundet lokalt.
- Clearry Ruisla berättar att det inte finns någon ungdomssektion i Astma- och
allergiföreningen i Västervik. Däremot finns det i landet en väldigt aktiv avdelning i
”Unga allergiker”.
- Karin Fluor skulle vilja veta veta hur tillgängligheten ser ut med fritidsaktiviteter för
funktionsnedsatta barn med dolda funktionsnedsättningar?
- Birger Gustafsson berättar att det är svårt att få in yngre i föreningslivet.
Hanna sammanfattar att det tyvärr över lag är finns en dålig uppslutning av barn och
ungdomar i föreningarna som finns med i RFH.
Hur ser det ut i föreningslivet i stort? Hur upplevs det där? Rådet önskar att Anders
Östlund på enheten för samhällsbyggnad kommer och berättar om hur det ser ut i
föreningslivet och hur han upplever frågorna med tillgänglighet där.

Redovisning av arbete med tillgänglighetsfrågor –
miljö- och byggnadsförvaltningen
Ola Karlsson informerar om enkelt avhjälpta hinder. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska
som en del av sitt ordinarie tillsynsarbete hjälpa till med tillgängligheten i publika lokaler
och på allmänna platser med hjälp av enkelt avhjälpta hinder. Förvaltningen agerar utifrån
inkomna klagomål och förslag.
Ola berättar att förvaltningen har rekryterat en tillsynshandläggare som heter Tiia
Torekull som bland annat kommer att arbeta med tillsynen av enkelt avhjälpta hinder.

Sammanträdesplan 2019
RFH ställer sig bakom förslaget till sammanträdesplan för 2019. Rådet fortsätter med att
ha sina möten i Tjustsalen i kommunhuset.

Övriga frågor
Anette Andersson berättar att det är jättebra att det äntligen har skapats en
handikapparkeringsplats vid Biostaden.
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Clearry Ruisla efterfrågar svar på den skrivelse om astma och allergi i skolan som Astmaoch allergiföreningen i Västervik skickat till Västerviks kommun och flera andra kommuner
i maj 2018.
Sekreteraren får i uppdrag att se över vem som har fått handlingen för handläggning och
om ett svar är på gång.
Val av ledamöter till RFH för nästa mandatperiod är utsedda av Funktionsrätt Västervik,
Autism- och Asbergerföreningen i Kalmar län samt Västervik-Tjust FUB - föreningen för
barn, unga vuxna med utvecklingsstörning. Val av politiska ledamöter till RFH utses på
kommunstyrelsens första möte den 29 januari 2019.
Funktionsrätt Västervik vill driva frågan om fria resor till vårdcentraler. De som inte kan
utnyttja de gratis bussresorna får istället beställa färdtjänst och det är diskriminering
anser Funktionsrätt Västervik.
På nästa möte kommer en redovisning från de som deltog på mötet med länsstyrelsen
angående strategiskt samtal kring funktionshinderfrågor den 27 november 2018.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för ett gott samarbete under året och önskar alla en riktigt god jul.
Därefter avslutas mötet.

Conny Tyrberg
Ordförande

Malin Davidsson
Sekreterare
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