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§ 32
Inledning

Ordförande Dzenita Abaza hälsade alla välkomna till mötet. De nationella
restriktionerna med anledning av pandemin släpptes under dagen, men de som
inte har vaccinerats bör fortfarande hålla avstånd och undvika situationer där
trängsel kan uppstå. Dzenita Abaza uppmanade alla att läsa aktuell information på
www.kalmar.se. Där finns även tillgänglighetsanpassad information.

§ 33
Presentation av Cecilia Wróbel
Cecilia Wróbel som är ny strateg för social hållbarhet inom kommunledningskontoret presenterade sig själv och hälsades välkommen av Dzenita Abaza.

§ 34
Val av justerare

Barbro Eldhagen utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 35
Fastställande av dagordningen

Övriga frågor anmäldes:
• Påminnelse om Länsstyrelsens utbildning den 25 oktober
• Studiebesök på Kifab Arena den 27 oktober
• Tillgänglighetspriset
• Demokratistugan
• Norra Långgatan
• Avtackning Angelina
• Studiebesök på Tallhagsskolan
• God och nära vård – samarbete kommun och region
• Mötet den 1 december infaller samtidigt som en nationell konferens om
funktionshinderfrågor
Dagordningen fastställdes.

§ 36
Återkoppling från respektive nämnd
Omsorgsnämnden
Michael Ländin berättade att träffpunkterna öppnat upp under sommaren, men
lyder fortfarande under regionens riktlinjer om begränsningar i antalet besökare.
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St Kristoffers väg (f.d. Oxhagshemmet) har invigts. Vård- och omsorgsboendet
innehåller 72 lägenheter, café, träffpunkt och restaurang och beskrivs som ett
flaggskepp bland kommunens boenden.
Som svar på den anmälda övriga frågan om det nya initiativet god och nära vård
förklarade Michael Ländin att det är ett samarbete mellan kommunen och
regionen. En distriktssköterska besöker personer som är över 79 år för en
omfattande hälsocheck och samtal.
Södermöre kommundelsnämnd
Magnus Uhr berättade att även Södermöres träffpunkter har öppnat upp och
kommit igång med sin verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Peter Akinder informerade om att samrådet av förslaget till den nya
översiktsplanen har avslutats. Planen ska klargöra markanvändningen i
kommunen fram till 2035 med sikte mot 2050 och innehåller även frågor om
bland annat miljö och trafik. Många synpunkter har lämnats och ska nu värderas.
Ett förslag till granskning som allmänheten får ta ställning till tas fram under våren
inför beslut senare under 2022.
Ett nytt stadsmiljöprogram för Kvarnholmen håller på att tas fram för att
bevara stadsdelen vacker och enhetlig. Det ska innehålla råd och riktlinjer för
bland annat färg och form på husen, vilket kan vara till hjälp för såväl kommunen
som privata fastighetsägare. Många hus har inventerats och finns beskrivna i
programmet.
Servicenämnden
Serviceförvaltningen jobbar med ”missing lights” – mörka områden som
behöver belysning för ökad trygghet och tillgänglighet. Frågan tas om hand i
parkrådet.
Det ökade intresset för att vistas utomhus under pandemin har skapat mer
jobb för förvaltningen. Grillplatser används numera även under vintern, och det
finns en efterfrågan på vinterbad och vintertoaletter som inte fryser vid
minusgrader. Besökstrycket är också stort på slingor och promenadstråk.
Utbildningsnämnden
Tallhagsskolan har öppnat och som svar på den övriga frågan om studiebesök sa
Lasse Johansson att det går bra att höra av sig till skolan för att boka ett besök.
Informationen lades till handlingarna.
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§ 37 Presentation av Lotta Wahlmino
Det nya oppositionsrådet Lotta Wahlmino (L) presenterade sig och ordförande
hälsade henne välkommen till rådet.

§ 38
Återkoppling från organisationerna
Neuroförbundet
Krister Ekström inledde med att berömma utformningen av den nya
Tjärhovspromenaden som varit mycket uppskattad under sommaren.
Förbundet har haft kongress som delades upp under flera dagar. Bland annat
arrangerades ett påverkanstorg för att debattera inkomna motioner och förslag
från styrelsen
I Valjeviken i Blekinge har en kurs hållits på temat ”Ett delaktigt och aktivt liv
trots diagnos”. Föreläsningar erbjöds om kost och hälsa, stress, yoga, hjälpmedel
m.m.
FUB
Anna Wändesjö berättade att FUB arbetar för att sjukersättningen ska beskattas
på samma nivå som pensioner.
FUB deltog i dialogmötet med socialförvaltningen om e-tjänsten för ansökan om
insatser inom LSS och SoL.
FUB har även varit med på ett möte i Folkets park dit föreningarna bjöds in.
Reumatikerföreningen
Kåge Johnson informerade om att även Reumatikerföreningen har haft årsmöte.
Rehabbassängen är en fråga som engagerar många medlemmar. Det viktigaste är
att få regionen att öppna upp nuvarande bassäng för träning igen. Prio två är att få
till en bra lösning i den nya i Snurrom så småningom. Det är också viktigt att hitta
en bra lösning för glappet mellan när bassängen på sjukhuset stängs och den nya
anläggningen i Snurrom öppnar. Dzenita Abaza frågade om frågan ställts till
regionens funktionshinderråd, och ett brev har även skickats dit enligt Kåge
Johnson.
Kåge Johnson påminde också om alla de äldre som varit isolerade och mått
psykiskt dåligt under pandemin. Psykisk ohälsa förknippas ofta med unga men
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även äldre är hårt drabbade. Därför är det viktigt att träffpunkterna öppnas upp
igen.
Autism- och Aspergerförbundet
Barbro Eldhagen berättade att förbundet även arbetar med anhörigfrågor. En
grupp har startats för anhöriga till barn med autism- eller aspergerdiagnos, och
för personer med egna diagnoser. Medlemmarna i gruppen har haft stort utbyte av
varandra.
Den nystartade paraplyorganisationen NSPH – Nationell samverkan för psykisk
hälsa nämndes också.
Strokeföreningen
Glenn Olsson frågade när TIC-huset öppnar igen. Det är många äldre som
saknar att få gå dit för att fika och umgås.
Michael Ländin upplyste om att TIC-huset öppnade i början av augusti men med
begränsade öppettider. Stina Nordström fick i uppdrag att kolla upp aktuella
öppettider och meddela Glenn Olsson.
Afasiföreningen
Föreningen har haft samtalsgrupper på TIC-huset ett par gånger. Föreningen
har försökt komma i gång med digitala möten under pandemin men det har varit
svårt, närvaron har varit dålig.
Informationen lades till handlingarna.

§ 39
Information om SRF Kalmars höstprojekt

Mike Nduwamike från SRF Kalmar berättade om arbetet för att bryta den
nedåtgående trenden med färre medlemmar. SRF vill vara ett bollplank till
anhöriga och synskadade. Fokus i projektet ligger på att öka engagemanget och
intresset i lokalföreningen. SRF erbjuder en variation av aktiviteter, bland annat
en mjukare introduktion till den digitala världen och möjlighet att testa produkter
och hjälpmedel utan att behöva vara rädd för att göra fel.
Några målsättningar är att 80 % av medlemmarna ska ha nåtts per telefon, en lista
över inkomna förslag på aktiviteter ska upprättas och minst fem aktiviteter av
dessa ska genomföras.
Synskadade kan känna sig obekväma i gymmiljön. Mike Nduwamike som själv har
ett intresse för träning försöker därför stötta och hjälpa.
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Dzenita Abaza tackade för den mycket intressanta informationen och öppnade
för att bjuda in Mike Nduwamike igen för att följa upp arbetet.
Informationen lades till handlingarna.

§ 40
Information om ny bad- och friskvårdsanläggning

Projektledaren Mattias Andersson och utredaren Tove Zetterholm inledde med
att förtydliga att det är en annan aktör än kommunen som bygger och driver
badet. Men kommunen har ställt många krav på utformningen. Tidsplanen är att
anläggningen ska kunna tas i bruk till sommaren 2025.
Några mervärden är att företaget som ska driva anläggningen har ett brett
engagemang i vattenfrågor och vattenmiljö (till exempel Östersjön) vilket
kommer att märkas i anläggningen. De har en bra metod för vattenrening utan
klorlukt och restaurangen kommer ha en inriktning mot ekologisk och hälsosam
mat.
Upphandlingen har gjorts tillsammans med regionen eftersom rehabbassängen
kommer ligga i anläggningen. Målsättningen är att det ska bli ett bad för alla. Det
ska vara möjligt för den som vill och kan att fortsätta bada i de andra bassängerna
efter träningen i rehabbassängen.
Regionen har ställt många krav på tillgängligheten och bevakat dessa. Tove
Zetterholm har även haft ett nära samarbete med Angelina Aravena som lämnat
synpunkter på tillgängligheten, till exempel om behovet av rullstolsplatser vid
bord. Bastun ska kunna användas av rullstolsburna. Utgångspunkten är att
anläggningen ska vara universellt utformad.
Arbetet med utemiljön har inletts. Det är en fördel att entrén ligger på samma nivå
som bassängerna vilket utesluter onödiga trappor.
Multibassängerna kommer att ha höj- och sänkbart golv. En kommer att ha
vattentemperatur på 33–34 grader, den andra 27 grader.
Dzenita Abaza ställde frågor om antalet handikapparkeringsplatser och
handikapptoaletter. Båda behoven är omhändertagna och det finns flera
parkeringsplatser nära entrén.
Kåge Johnson ställde frågor om hur stor rehabbassängen kommer vara och om
det finns enskilda omklädningsrum.
Regionens bassäng kommer vara 7x14 meter och multibassängen 8,5x12,5 meter.
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Det kommer finnas fyra enskilda omklädningsrum samt två
gruppomklädningsrum med 20 skåp i varje.
Krister Ekström ställde en fråga om lift och det kommer att finnas liftanordningar
till alla bassänger.
Anna Wändesjö önskade att det skulle finnas träningspass/vattengympa även i
bassängen med varmare vatten för dem som har behov av det.
Christer Björkström som är engagerad i ritningsgranskningar inom regionen
undrade vem på regionen som är kontaktperson för arbetet. Mattias Andersson
hänvisade till Susanna Köhlin.
Mattias Andersson sammanfattade med att den mer detaljerade utformningen av
anläggningen påbörjas nu och det finns möjlighet för rådet att vara med och tycka
till.
Dzenita avslutade med att påminna om vikten av att tänka universell utformning
när vi bygger nytt. När det gäller skarven mellan att rehabbassängen på sjukhuset
stängs och den nya öppnas i Snurrom är det en fråga för regionen.
Informationen lades till handlingarna.

§ 41
Trafiksituationen kring kommunens skolor

Dzenita Abaza inledde med att förklara att frågan om trafiksituationen hade
kommit upp vid rådets senaste möte i maj och rådet önskade information om hur
kommunens arbete med dessa frågor.
Robert Dahlström och Lisa Dahlström informerade. Inledningsvis nämndes
problemet med ”föräldra-taxi” till skolorna vilket är en stor förändring jämfört
med 1980-talet och som orsakar stora trafikbekymmer.
Trafiksäkerheten är de faktiska förhållandena när det gäller olyckor och
incidenter medan tryggheten är hur en person upplever situationen. Dessa
kurvor går åt olika håll: trafiksäkerheten har ökat samtidigt som otryggheten
minskar – föräldrar vågar inte låta barnen ta sig till skolan på egen hand. Men ju
fler som skjutsar desto otryggare blir det!
Robert Dahlström betonade vikten av att föräldrar utbildar barn i trafikvett och
gjorde kopplingen till statistik som visar på att barn rör sig allt för lite i dag.
Barns rörelsefrihet har minskat kraftigt de senaste decennierna vilket hindrar den
motoriska utvecklingen.
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Lisa Dahlström beskrev några insatser som görs för att öka andelen hållbara resor
till och från skolan:
På egna ben: En utmaning för mellanstadieelever att under 5 veckor gå, cykla
eller åka kollektivt till skolan för att samla poäng. Perioden är så pass lång att det
blir en möjlighet för föräldrarna att etablera nya vanor.
Better Points: Via en app uppmuntra till hållbara resor till och från skolan. Alla
kommuner i länet kommer att ha möjlighet att delta kostnadsfritt tack vare en ny
plattform via Kommunförbundet.
Skolreseplan: Ett erbjudande till de kommunala grundskolorna att göra en
nulägesanalys, resvaneundersökning, trafikmätning för elever och personal.
Susanne Eliasson påminde om att även bjuda in de fristående skolorna vilket
Robert Dahlström och Lisa Dahlström tyckte var en bra idé.
Infrastruktursatsningar på säkra gång- och cykelvägar är ett annat sätt att främja
hållbara och säkra resor till skolan. En annan anledning till att främja hållbara
transportmedel är att det är en mer yteffektiv användning av marken – det tar
mindre plats än bilvägar. De som är tvungna att använda bilen måste ges företräde
i trafiken. Vi som har andra möjligheter måste stå tillbaka för att lämna plats åt till
exempel personer med funktionsnedsättning, räddningstjänst med flera.
Susanne Eliasson berättade om situationen vid Gröndalsskolan där
morgontrafiken med lämning av barn med funktionsnedsättning inte känts tryggt
på grund av annan trafik i området vid den tiden (sophämtning, varuleveranser).
Robert Dahlström menade att detta kan uppstå i början när skolan är ny, men
självklart ska planering av sophämtning, varuleveranser med mera göras med
hänsyn till när det är mycket annan trafik i området.
Lasse Johansson undrade hur tankarna går kring att införa bilfria zoner kring
skolorna under vissa timmar. Lisa Dahlström berättade om ett pilotprojekt i
Glasgow där biltrafik förbjudits under de timmar som eleverna började och
slutade skolan. Det resulterade i 69 % mindre trafik i området. Att införa något
liknande är inte aktuellt just nu men om ett år bör trafiksituationen vid
Tallhagsskolan utvärderas.
Lotta Wahlmino påpekade att det är en förutsättning att cykel-och gångväg
snöröjs och sandas vintertid för att de ska kunna användas. Robert Dahlström
förklarade att samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen samarbetar men
att det kan bli bättre, till exempel belysning av vissa stråk. Johanna Petersson
förtydligade att serviceförvaltningen nyligen gått igenom snöröjningsstrategin men
gärna ser ett närmare samarbete med samhällsbyggnadskontoret.
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Liselotte Ross framförde att hon hellre ser morötter än piskor för att få invånarna
att resa mer hållbart. En fråga ställdes också om möjlighet till separation mellan
cykelväg och bilväg på Gröndalsvägen. Svaret blev att en separation kommer
att göras i samband med att Kalmar vatten gör om VA-anläggningen.
Dzenita Abaza tackade för informationen och betonade att trygghet och
tillgänglighet är viktigt för den fortsatta stadsutvecklingen.
Informationen lades till handlingarna.

§ 42
Information om hjälpmedel från hjälpmedelscentralen och
hjälpmedelsnämnden
Kari Lindén informerade. Den kommunala hjälpmedelssamverkan (KHS) består
av ett samarbete mellan länets 12 kommuner med två hjälpmedelscentraler i
Västervik och Kalmar. Samverkan är betydligt mer kostnadseffektivt än om varje
kommun skulle driva sin egen hjälpmedelsverksamhet.
KHS uppdrag och uppgifter handlar bland annat om rådgivning, utprovning,
recirkulation, distribution, upphandling och liftbesiktning.
Inom KHS hanteras så kallade A-hjälpmedel (avancerade) som till exempel
rullstolar, liftar och sängar. B-hjälpmedel (bas) hanteras av kommunen och är till
exempel rullatorer, glidbrädor och toalettstolsförhöjning.
De utmaningar som verksamheten står inför är bland annat utvecklingen inom
välfärdsteknolog och digitalisering – hur ska exempelvis larm och kameror
införlivas i utbudet?
Michel Ländin som är ordförande för hjälpmedelsnämnden instämde i att det är
en mycket viktig verksamhet som omöjligt hade kunnat göras på egen hand utan
samverkan.
Lotta Wahlmino ställde frågan kring gränsdragningen mellan regionens
hjälpmedelscentral och KHS. Finns det behov av båda? Kari Lindén bekräftade
att det är två parallella verksamheter som skulle kunna ha mer samverkan, till
exempel göra ännu bättre upphandlingar ihop.
Stina Nordström berättade om behovet av digitala hjälpmedel som
uppmärksammat av rådets medlemmar. Hur ser utbudet ut? Finns det tankar på
ett så kallat välfärdsbibliotek som Borås stad infört med gratis utlåning under ett
par veckor för att prova digitala hjälpmedel?
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Kari Lindén svarade att kommunerna har kommit olika långt i den digitala
utvecklingen vilket försvårar ett sådant upplägg. KHS och nämnden skulle i så fall
behöva få ett annat och tydligare uppdrag inom det området.
Allan Johansson undrade hur hjälpmedelscentralen och syncentralen förhåller sig
till varandra. Kari Lindén förklarade att syncentralen sköts av regionen och där är
KHS inte involverade.
Anna Wändesjö undrade om det är möjligt för personer inom daglig verksamhet
att få hjälp med hörselhjälpmedel. Kari Lindén förklarade att även
hörselhjälpmedel är regionens ansvar enligt en uppdelning som gjorts mellan
kommun och region.
Krister Ekström undrade om det finns ett intresse att använda sig av
organisationernas kompetens vid val och inköp av nya hjälpmedel. Hos
personer med funktionsnedsättning finns ofta expertkunskaper kring detta. Kari
Lindén förklarade att det i dag inte finns någon medverkan från patientgrupperna.
Däremot finns en sortimentsgrupp som består av professionella som tittar på vilka
krav som ska ställas inför varje upphandling.
Dzenita Abaza tackade för informationen och bekräftade vilken viktig verksamhet
KHS är. Det är lämpligt att Michael Ländin, som även är ordförande för
omsorgsnämnden, är ordförande i hjälpmedelsnämnden då det ofta finns en
koppling till äldre personer.
Informationen lades till handlingarna.

§ 43
Information från ungdomsombudet

Sophia Sundlin informerade om vad som är på gång inom barn- och
ungdomsfrågorna.
• Kommunikationsenheten har gjort en förstudie om hur kommunen kan bli
bättre på att kommunicera med barn och unga.
• Enklare data från Lupp:en kommer att presenteras efter årsskiftet.
• Ungdomsrådet har fått en nystart efter pandemin och kommer att
presentera sig för kommunfullmäktige framöver.
• Kommunens barnrättsnätverk träffas regelbundet för utvecklingsarbete
och idéutbyte. Barnchecklistan ska förbättras och Sophia Sundlin har fått
en del tips via SKR:s kommuncoachning.
• Viktigt att inkludera Agenda 2030 och arbeta intersektionellt med barnoch ungdomsfrågor. SKR:s verktyg Prisma kan vara användbart.
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• Ett par medarbetare i kommunen har fått en fördjupad utbildning om
barnkonventionen via SKR.
• Det första barnbokslutet kommer att tas upp i kommunfullmäktige i
oktober. Insamling av data till barnbokslut för 2021 pågår, temat är barn
med funktionsnedsättning.
Sophia Sundlin informerade också om ett förbättringsförslag som kommit in via
socialförvaltningen. En förälder till en 13-åring som är för gammal för fritids har
hört av sig. Barnet har personlig assistans och söker en plats att vara på efter
skolan tillsammans med jämnåriga. Öppen verksamhet är av intresse då barnet
inte är beviljat korttidstillsyn. Föräldern tipsar om en öppen verksamhet i
Skellefteå där korttidstillsyn samverkar med öppen verksamhet kring dessa barn
och deras fritid.
Det svar som har lämnats till förslagsställaren är att fritidsgårdarna är välkomna
för alla barn och unga från 13 år (upp till 18 eller 25 år beroende på fritidsgård).
Barn med assistent är lika välkomna som andra barn och ungdomar.
Anna Wändesjö undrade om det finns någon öppen fritidsverksamhet för
personer med funktionsnedsättning som är äldre än 25 år? Det är många
som sitter ensamma hemma och är i behov av sällskap. Finns det någon samlad
information? Sophia nämnde broschyren ”En innehållsrik fritid” som innehåller
information om aktiviteter, möjligheter och stöd för unga med
funktionsnedsättning.
Barbro Eldhagen ställde en fråga angående fritidsgården i Ljungbyholm som
tidigare vänt sig till en bred målgrupp och hade aktiviteter även för personer med
funktionsnedsättning. Vad hände med den? Sophia Sundlin åtog sig att kolla upp
frågan och återkommaSophia Sundlin avslutade med att fråga om rådet har önskemål eller uppdrag till
ungdomsombudet. Behov av utbildning? Något särskilt tema eller område som
behöver belysas?
Dzenita Abaza framförde att den största utmaningen är att engagera ungdomar
i rådet. Sophias bidrag är viktigt, men rådet behöver fler ungdomar. Sophia
Sundlin tog med sig budskapet.
Informationen lades till handlingarna.
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§ 44
Information om arbetet med e-tjänst för ansökan till
insatser inom LSS och SoL samt information om Hack för
hopp och hälsa
Eva-Lena Karlsson och Laila Andersson informerade om en ny e-tjänst som
håller på att tas fram. Gäller ansökan om insatser enligt LSS samt inom SoL.
Anledningen till att e-tjänsten tas fram är att det är en naturlig utveckling av
digitaliseringen. Det tilltalar många att ta ett eget initiativ och göra en ansökan
digitalt utan att behöva ta en personlig kontakt med någon inom
socialförvaltningen.

Ett dialogmöte har hållits med representanterna för organisationerna i rådet. De
hade många värdefulla synpunkter som tagits hänsyn till i utvecklingen av etjänsten.
Anna Wändesjö undrade vilka som hade möjlighet att ansöka eftersom inte alla
har tillgång till mobilt bank-id. Kan en god man ansöka utan personens
medgivande? E-legitimationen Freja används av många med
funktionsnedsättning då den ger möjlighet till delad behörighet mellan personen
och dennes gode man.
Laila Andersson förklarade att vid en ansökan tas alltid en kontakt med personen
som ansökan berör, även om ansökan gjorts av en god man. Eva-Lena Karlsson
tackade för informationen om Freja och tar med sig den i det fortsatta arbetet. De
är medvetna om de svårigheter ett krav på mobilt bank-id kan innebära.
Lotta Wahlmino tog också upp svårigheten med mobilt bank-id, och undrade
även om det finns möjlighet att få informationen uppläst (bland annat för
personer med synnedsättning). En utförlig FAQ (vanliga frågor och svar) vore
också bra.
Eva-Lena Karlsson förklarade att det är kommunens ordinarie plattform för etjänster som används och den är inte anpassad för särskilda behov. Det finns
heller inte något bildstöd vilket skulle kunna ha underlättat för målgruppen.
Krister Ekström kompletterade med aktuell information i Råd & Rön om Freja
som är en utmanare till traditionella e-legitimationer. Freja används i dag av bland
andra Vårdguiden, Svenska spel, Skatteverket och många kommuner.
Allan Johansson ställde en fråga om vem som har ansvar för behovet av
ledsagare. Är det socialförvaltningen eller omsorgsförvaltningen? Och är det ett
krav att ledsagningen görs inom ramen för LSS? Michael Ländin åtog sig att
återkomma med ett svar till Allan Johansson.
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Eva-Lena Karlsson avslutade med att kort informera om eventet Hack för hopp
och hälsa som är ett samarbete mellan socialförvaltningen, eHealth Arena,
Linnéuniversitetet och FUB. Syftet är att skapa innovativa digitala lösningar som
ger möjlighet för människor med funktionsnedsättning att öka sin rörelse och
förbättra hälsan glädjefull.
Föreläsningar kommer också att hållas och eventet kommer att livesändas. Alla
förslag presenteras för en jury som kommer att utse en vinnare.
Dzenita Abaza tackade för informationen. Det är ett otroligt viktigt arrangemang
och roligt att samarbeta med så många och stora partners. Innovation behövs
inom det här området.
Informationen lades till handlingarna.

§ 45
Information om Funkisfestivalen
Angelina Aravena berättade om Funkisfestivalen som för första gången arrangerar
en deltävling i Kalmar den 12 februari 2022. Festivalen planeras i samarbete
mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och
gymnasiesärskolan.
Deltagare är personer över 15 år som har en kognitiv eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning inom LSS/SoL. Intresset har varit över förväntan och 24
personer är anmälda hittills. För de som inte vill vara med och uppträda på scen
finns det andra arbetsuppgifter, som till exempel att sitta i juryn, vara konferencier
eller hålla i ett pausuppträdande.
Funkisfestivalen har marknadsförts via flera kanaler: personal på boenden, Kalmar
kommuns hemsida och sociala medier, affischer samt pressutskick som
resulterade i artikel i Kalmarposten och en intervju i P4 Kalmar.
Deltävlingen kommer att hållas i Uniks konserthall. Vinnaren kommer att få vara
med i en semifinal i april på Nalen i Stockholm och riksfinalen är på Stockholm
Water Front i augusti.
Dzenita Abaza frågade om samarbetet med Gymnasieförbundet och estetiska
programmet. Angelina Aravena berättade att ett samarbete finns, även med
Högalids folkhögskola.
Informationen lades till handlingarna.
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§ 46
Övriga frågor
a) Länsstyrelsens utbildning 25 oktober

Stina Nordström påminde om Länsstyrelsens utbildning den 25 oktober kl. 14-16
om utveckling av dialog och samarbete med funktionshinderrörelsen. Anmälan
görs direkt till Länsstyrelsen.

b) Studiebesök Kifab Arena 27 oktober

Ett studiebesök kommer att göras på Kifab Arena den 27 oktober kl. 13. Stina
Nordström mejlar ut information.

c) Tillgänglighetspriset 2021

Sista dag för nominering till Tillgänglighetspriset är den 31 oktober. Stina
Nordström skickar ut information med länk till nominering.
d) Demokratistugan
I år firas 100 år av demokrati. En demokratistuga kommer vecka 46 att placeras ut
i Norrliden som kommer att vara öppen mellan kl. 13-18 varje dag. De datum då
det kommer att finnas ett programinnehåll är den 17–20 november. Dzenita
Abaza kommer delta i ett panelsamtal om förutsättningar för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
e) Norra Långgatan
Arbetet pågår på Norra Långgatan. Nu byter Kalmar vatten ut VA-ledningar och
beräknas vara klara i december. Därefter kommer Kalmar energi byta ut el, fiber
och fjärrvärme. I mars påbörjas arbetet med att göra gatan mer tillgänglig och det
kommer att vara klart under sensommaren. Steg in till butiker kommer att tas bort
och det kommer bli fler släta ytor. Belysningen kommer att hängas från fasader i
stället för lyktstolpar.
Möbler kommer placeras så att de inte är i vägen för framkomligheten.
Information om det pågående arbetet kommer att sättas upp i ett skyltfönster på
gatan och på andra ställen.
Susanne Eliasson tyckte informationen var intressant och föreslog att lite mer
utförlig information lämnas även på nästkommande möte.
f) Mötet den 1 december infaller samtidigt som en nationell konferens om
funktionshinderfrågor
Krister Ekström uppmärksammade att nästa rådsmöte den 1 december kolliderar
med en nationell konferens om funktionshinderfrågor.
g) Avtackning Angelina Aravena
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Dzenita Abaza tackade Angelina Aravena för ett gott samarbete och för hennes
insatser i tillgänglighetsarbetet.

§ 47
Nästa sammanträde
Dzenita Abaza tackade för ett bra möte. Kansliet kommer att ta fram datum för
sammanträden under 2022. Nästa sammanträde är den 1 december 2021.

