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Anteckningar från rådet för funktionshinderfrågor
Tid och plats
Fredag 17 maj 2019, kl. 10.00–12.00
Tjustsalen, kommunhuset, Västervik

Närvarande
Conny Tyrberg (C), ordförande
Dan Larsen (SD)
Anette Andersson, Funktionsrätt Västervik
Maria Sjötång, Funktionsrätt Västervik
Karin Fluor, Funktionsrätt Västervik
Eva Zryd, Autism- och Aspergerföreningen i Kalmar län
Ulla-Lena Johansson, Västervik – Tjust FUB
Gunilla Öhrling, socialförvaltningen
Markus Högäng, miljö- och byggnadsförvaltningen
Kent Fjällroth, Västervik Miljö & Energi AB
Anna Selldén, kommunstyrelsens förvaltning
Gunnar Boman, Västervik Resort AB
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 8 mars 2019.
RFH lägger anteckningarna till handlingarna.

3. Redovisning av arbete med tillgänglighetsfrågor –
Västervik Resort AB
Gunnar Boman från Västervik Resort AB berättar att man succesivt försöker att möta olika
utmaningar med funktionshinder och när man bygger om förbättrar man hela tiden
tillgängligheten på området.
Gunnar informerar om arbetet med tillgänglighetsfrågor på anläggningen:
-

Restaurangerna är bra på att anpassa utbudet till personer med olika matallergier.
Inga starka dofter eller ämnen i rengöringsmedlen för städning.
Det finns husdjursfria stugor men det funkar tyvärr inte så bra, det är svårt att få det
att fungera då alla gäster inte respekterar reglerna.
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-

-

-

Man tittar på hur man kan anpassa stugorna bättre för funktionsnedsatta. De senast
sex stugorna som är byggda är handikappanpassade så mycket det går med till
exempel sängar, kök, dörrar, ramper och toaletter. Ramper har installerats på flera
stugor och det finns även mobila ramper att låna ut vid behov. De senaste stugorna
som byggts har bra ljudisolering.
Anpassning för elöverkänsliga är svårt att klara då det är otroligt mycket el på
området, det finns bland annat över 800 tomter med el och det finns en mast inne på
området för trådlöst nätverk på hela anläggningen.
De allmänna utrymmena har bra tillgänglighet, det finns ramper och hissar överallt
(förutom i lägenheterna) och det finns en ramp ut i vattnet vid stranden.
Vägarna på området är förbättrade och gupp har byggts bort.
Hörselslingor i Arenan kommer att installeras.

4. Information om ombyggnaden av Västerviks
stadsbibliotek
Rebecca Seavers från Västerviks Bostads AB och Eva Karlsson från stadsbiblioteket
berättar om ombyggnaden av stadsbiblioteket.
Rebecca som är projektledare berättar att man har tittat nog på tillgängligheten i de nya
ytorna inne i biblioteket. Man har tittat på planlösning och inventarier. Det ska vara en
enkel och en logisk planlösning och det ska vara lätt att orientera sig i biblioteket. Även
belysning och färgsättning har gåtts igenom.
Trappan inne i biblioteket ska få en ordentlig upprustning och bli mycket mer tillgänglig
med bättre belysning, bättre trappsteg och en längre ledstång.
Rådet skickar med några förslag på förbättringar:
- Ta bort gallret i marken utanför entrén, det är lätt att fastna med käpp och dobbar i
skor.
- Det är mycket glasväggar i entrén, går det att markera dom bättre?
- I hissen vore det ur en synskadads perspektiv önskvärt med fler färger, kontraster är
viktigt.
- Kan man göra en markering i golvet för ett gångstråk till receptionen? till exempel en
matta.
Från den 10 juni-31 augusti kommer stadsbiblioteket tillfälligt att ha en del av sitt bestånd
i Bryggarens lokaler. September månad kommer biblioteket att vara helt stängt.
Den 28 september planeras för invigning av nya stadsbiblioteket.

5. Ärenden och frågor från Funktionsrätt Västervik
Karin Fluor har inför mötet med rådet skickat in en skrivelse angående tillgänglig
möteslokal och behov av bostäder för elöverkänsliga.
Lokalen rådet för funktionshinderfrågor har sina möten i (Tjustsalen, kommunhuset)
fungerar okej tycker Karin men det är inte bra. Conny svarar att kommunen har svårt att
hitta någon annan lösning i dagsläget.
I lokalen som föreningen Funktionsrätt Västervik har sina möten i fungerar det inte alls
bra för Karin. Några lösningar diskuteras, kanske kan man be hyresgästen som är bredvid
att stänga av sitt wifi under den tid som Funktionsrätt Västervik har sina möten?
Conny berättar att han planerar att besöka ytterligare en elöverkänslig person i sitt hem.
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6. Funktionshinderdag
Conny berättar att det kommer att läggas ett uppdrag i budget om en funktionshinderdag
2020.
En arbetsgrupp behöver skapas för att jobba vidare med arbetet för att anordna en
funktionshinderdag under 2020. Rådet enas om att arbetsgruppen ska bestå av Conny
Tyrberg, Clearry Ruisla samt en representant från socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens
förvaltning. Eventuellt någon/några fler från Funktionsrätt Västervik.

7. Övriga frågor
Maria Sjötång informerar om att det saknas vita streck vid övergångsställen på många
gator i Västervik. Anna Selldén från kommunstyrelsens förvaltning informerar om att en
beställning gjorts på detta och tar med sig frågan för att kolla upp.

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

Conny Tyrberg
Ordförande

Malin Davidsson
Sekreterare
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