Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret

Kommunsekreterare
Malin Davidsson
0490-25 40 17
malin.davidsson@vastervik.se

Anteckningar från rådet för funktionshinderfrågor
Tid och plats
Fredag 8 mars 2019, kl. 10.00–12.00
Tjustsalen, kommunhuset, Västervik

Närvarande
Conny Tyrberg (C), ordförande
Sharad Bhatt (S)
Anette Andersson, Funktionsrätt Västervik
Nils-Allan Edman, Funktionsrätt Västervik
Maria Sjötång, Funktionsrätt Västervik
Clearry Ruisla, Funktionsrätt Västervik
Hans Tedesjö, Funktionsrätt Västervik
Per Cederlöf, Funktionsrätt Västervik
Karin Fluor, Funktionsrätt Västervik
Sven Tholén, socialförvaltningen
Benny Söderlund, Västerviks Bostads AB
Hanna Berg, barn- och utbildningsförvaltningen
Markus Högäng, miljö- och byggnadsförvaltningen
Gabriel Helgesson, kommunstyrelsens förvaltning
Anders Östlund, kommunstyrelsens förvaltning
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare

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

2. Föregående anteckningar
Ordföranden redogör för anteckningarna från föregående möte den 30 november 2018.
RFH lägger anteckningarna till handlingarna.

3. Hur ser det ut i föreningslivet i stort och hur upplevs
frågorna med tillgänglighet där?
Anders Östlund, idrotts-och fritidsstrateg på kommunstyrelsens förvaltning berättar om
idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen. Anders berättar att det på anläggningarna
finns en del brister ur tillgänglighetssynpunkt men att kommunen när man bygger nytt
eller bygger om försöker åtgärda brister och göra tillgängligheten bättre.
Det är svårt med tillgängligheten vid badplatser, kommunen har val ut ut några strategiska
badplatser där det finns ramp, t.ex. kyrksjön i Odensvi och Västervik Resort.
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Anette Andersson berättar att det inte är någon bra tillgänglighet i simhallen. Önskemål är
det skulle finnas någon lugnare del i simhallens lokal och att det skulle finnas en
rehabiliteringspool.
Anders berättar att projektering kring ny simhall pågår för fullt och att den nya simhallen
kommer att bli bättre ur tillgänglighetssynpunkt.
Maria Sjötång berättar att det i kommunen hon tidigare bodde i anordnades
tillgänglighetsronder med tjänstemän och föreningar. På tillgänglighetsronderna åkte man
runt och tittade på hur tillgängligheten ser ut.
Conny Tyrberg berättar att det i vår kommun finns ett arbete med enkelt avhjälpta hinder.
Det är miljö- och byggnadsförvaltningens uppgift att kontrollera att reglerna för att
undanröja enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler följs.
Anders får frågan hur det ser ut med parasportföreningar och handikapp sport i
kommunen. Anders svarar att det finns en begränsad verksamhet. Landstinget driver ett
projekt tillsammans med bl.a. Smålandsidrotten och kommunen som heter ”Kom igång
Västervik” som handlar om att få barn och ungdomar med funktionsnedsättning att röra
på sig och se hur man kan skapa större utbud för den här gruppen. Anders återkommer
med mer information om projektet till RFH i höst.
Anders berättar att det i Västervik finns en verksamhet där man driver rullstolsinnebandy i
sporthallen, ibland spelar de även basket. Det finns några rullstolar att låna och det är
både rullstolsbundna och icke rullstolsbundna som är med på aktiviteterna.
Hanna Berg berättar att det finns ännu flera exempel på lokala föreningar som anordnar
aktiviteter för funktionsnedsatta, t.ex Västerviks Fotbollsförening, Medborgarskolan och
Westerviks Tennisklubb. Det finns ett litet utbud redan men det gäller att synliggöra det.

4. Information från Ungdomsrådet
Tekla från Ungdomsrådet är inbjuden för att berätta mer om Ungdomsrådets verksamhet.
Ungdomsrådet är en grupp ungdomar som verkar för de ungas röst i kommunen. Gruppen
träffas regelbundet (ca 2 ggr i månaden) för att diskutera, ta fram förslag, svara på
remisser och inte minst ha roligt tillsammans.
Ungdomsrådet består av ca tio personer i åldern 12–20 år samt tre folkvalda politiker.
Rådet har en del samarbeten med andra kommuner och bland annat ska Sveriges
ungdomsråd komma och besöka dem.
RFH vill gärna att Ungdomsrådet bjuds in till rådet någon gång per år för att berätta om
sin verksamhet.

5. Information från strategiskt samtal med länsstyrelsen
kring funktionshinderfrågor 27 november 2018
Anteckningarna från strategiskt samtal kommer att skickas ut inför nästa möte.

6. Information från träff mellan presidiet för
Funktionshinderrådet i Kalmar län och presidierna i de
kommunala funktionshinderråden 12 februari 2019
Ordföranden rapporterar från presidiemötet den 12 februari.
Bland annat gavs information om den nya tillgänglighetsguiden, som ska bli färdig till
sommaren.
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Samordnaren av tillgänglighetsfrågor på länsstyrelsen, Åsa ”Felix” Everbrand informerade
och berättade att hon gärna vill komma ut i kommunerna för att informera och hjälpa till
med tillgänglighetsarbetet.

7. Policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun
och Arbetsordning för Rådet för funktionshinderfrågor i
Västerviks kommun
Ordföranden informerar nya ledamöter och kontaktpersoner i RFH om att det finns en
policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun samt en arbetsordning för Rådet för
funktionshinderfrågor i Västerviks kommun.
Dessa ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn antogs senast i kommunfullmäktige
2017-02-27 och arbetsordningen beslutades senast om i kommunstyrelsen 2017-02-13.
Ordföranden föreslår att dessa dokument ska revideras under år 2020.

8. Ärenden och frågor från Funktionsrätt Västervik
Till dagens möte har Funktionsrätt Västervik lyft frågan om behovet av fotvård bland flera
utsatta grupper, en viktig förebyggande åtgärd för att undvika större problem och om
kommunen ger någon form av ekonomiskt stöd/högkostnadsskydd för detta.
Sven Tholén på socialförvaltningen informerar om att det är Region Kalmar län som
ansvarar för medicinsk fotvård. Sven meddelar att hälso-och sjukvårdschef på
socialförvaltningen gärna svarar på frågor om kommunens arbete kring frågan.

9. Övriga frågor
Clearry Ruisla informerar om att det är många som cyklar på trottoarerna och att detta är
ett stort problem för tillgängligheten.
Clearry vill att kommunen ser över tillgängligheten när man kommer med buss till
vårdcentralen vid Stora Trädgårdsgatan. Det saknas ett övergångsställe där. Frågan
skickas vidare till enheten för samhällsbyggnad.
Conny frågar om det finns något intresse i rådet att anordna en funktionshinderdag?
Till exempel kan den innefatta promenader för att synliggöra och tydliggöra och för att
sprida information till samhället.
RFH tycker det är en bra idé och enas om att ta upp frågan igen på kommande möten.

10. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Conny Tyrberg
Ordförande

Malin Davidsson
Sekreterare
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