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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-04-10

Kommu nala rådet för fun ktionshinderfrågor
Plats och

tid

Listerbysalen, kl. 17:00-19:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
närvarande

Se särskild forteckning

KickiLychnell, HSO

usterare
Justeringens plats och tid

Stadsh uset, kommunledn

in

gsforvaltn ingen 201 9-0 4-23 kl.

17

:00

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Asa Rosenius
Ordförande

rlbrant -)

Justerare

frdto
Kicki Lychnell, HSO

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutsinstans

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Sammanträdesdatum

2019-04-10

då anslaget sätts

upp

Datum då anslaget tas ned

förprotokollet

2019-04-24

2019-05-17
Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, därefter Centralarkivet

Underskrift

Asa Rosenius

ttut
lJusterandes sign
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anna Carlbrant (-), Ordförande
Birgitta Lagerlund (M)

Ola Robertsson (S)
Kicki Lychnell, HSO

Stig Karlsson, HLR
lnga-Lill Johansson, Reumatikerförbundet

Ovriga näruarande

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltn ingschef
Karin Lundberg, miljösamordnare
Äsa Roseni us, nämndsekreterare

övriga

Lisa Spjuth, handlåggare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Blekinge län
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Val av justerare och dag för justering - KFR
Sammanfattning
Dagordningen godkänns.
Kicki Lychnell, HSO utses att jämte ordftirande Anna Carlbrant (-) justera
dagens protokoll, den23l4 2019 kl.l7:00.
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Bru karg ru ppen KF R - M i n nesanteckn

n

i

gar/s krivelser

Sammanfattning
Det finns ingen ny skrivelse från brukargruppen

till

dagens sammanträde.

Kicki Lychnell påminner om ftiregående skrivelse där brukargruppen kräver
arvode och reseersättning fiir sitt deltagande i Kommunala rådet ftir
fu nktionshinderfrågor.

Det är en politisk fråga och ordftirande Anna Carlbrant (-) ftireslår att rådets
medlemmar kan låimna in ett eller flera medborgarftirslag. Detta diskuterades
även vid ftiregående sammanträde.
Nämndsekreteraren informerar om att det just nu finns ett pågående åirende
kring frågan om ersättning till kommunalaräd.
Diskussion uppkommer om hur man ska kunna få fler representanter till
Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor. Nämndsekreteraren och
ordftiranden ska titta vidare på ett eventuellt utskick till handikappftireningar
som är verksamma i Ronneby kommun, med information om Kommunala
rådet ftir funktionshinderfrågor och hälsa dem välkomna till rådet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anna Carlbrant (-) samt ledamöterna Kicki
Lychnell (HSO), Ola Robertsson (S) och Stig Karlsson (HLR).

Beslut
Kommunala rådet fiir funktionshinderfrågor noterar ärendet till dagens
protokoll.

Exp:

Akten

\\\.\

o/)

dF.--/

Utdragsbestyrkande

5(14)

Sida

ffi

RONNEBY

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-10

Kommunala rådet för fun ktionshinderfrågor

s12

Dnr 201 9-000055 739

Information KFR - MFD:s årliga uppföljning samt
ti gä n g ig hetsbarometern
II

I

Sammanfattning
Vid KFR:s sammanträde 2019-02-13

redovisades en kommunenkät fran
Myndigheten ftir delaktighet, MFD samt tillgänglighetsbarometern. Det kom
då upp ett ftirslag att miljösamordnare Karin Lundberg skulle bjudas in till
dagens sammanträde ftir att besvara eventuella frågor kring enkäten.

Miljösamordnare Karin Lundberg presenterar sig och svarar på frågor
kring enkäten. Det är dock olika personer som har svarat på olika frågor så
det är inte bara Karin som har angivit svaren.
vad gäller tillgänglighetsbarometern

så åir det

frivilligt ftlr kommunen att

svara på denna enkät.

Karin berättar att hon också är med och arbetar kring BlD-tillgänglighet.
Business Improvement District. BlD-modellen åir en organiserad
samverkansmodell och arbetsmetod. Tanken är att alla intressenter strävar
efter att skapa ftirutsättningar ftir tillväxt med fler aktiviteter, upplevelser, liv
och rörelse på den lokala platsen. Två representanter från Kommunala rådet
ftir funktionshinderfrågor har varit inbjudna att delta på mötena, men har
tyvåirr inte kunnat närvara. Karin välkomnar nya representanter fran rådet
som skulle kunna ställa upp avseende BlD-tillgiinglighet. Detta kommer att
tas upp som ett åirende vid Kommunala rådet ftlr funktionshinderfrågors
sammanträde den 1216 2019. Representanternas namn ska sedan lämnas till
näringslivsutvecklare Angelica Coleman.

BID:

Handläggaren ftir mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Blekinge län,
Lisa Spjuth presenterar sig och berättar om sitt arbete. Syftet med
låinsstyrelsens uppdrag är att ge stöd åt kommuner och landsting att
genomftira sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Arbetet har
börjat med att ftirsöka kartlägga hur kommunernas arbete kring dessa frågor
ser ut idag. Länsstyrelsen kommer att ha två tematräffar under året med
temat att utbyta kunskaper och erfarenheter samt strategi och
handlingsplaner.
Ronneby kommun är fiir närvarande den enda kommunen i Blekinge med en
tydl i g handlingsplan kring funktionshinderfrågor, enli gt Lisa Spj uth.
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MFD

- Myndigheten ftir delaktighet - samarbetar med länsstyrelsen ft)r att
genomftira det nationella målet ftir funktionshinderspolitiken.
Länsstyrelsen kommer inte att ha möjlighet att delta vid Kommunala rådet
ftir funktionshinderfrågors sammanträden framöver och behöver diirmed ej
ffi regelbundna kallelser till rådet.

Deltar i debatten
I debaffen deltar ordftirande Anna Carlbrant (-) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Kicki Lychnell (HSO), Stig Karlsson (HLR) och Birgitta
Lagerlund (M).

Beslut
Kommunala rådet
dagens protokoll.

ftir funktionshinderfrågor noterar informationen till

Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor beslutar att ta upp frågan om
nya representanter, som skulle kunna ställa upp avseende BlD-tillgåinglighet,
vid sammanträdet den 1216 2019. Representanternas namn ska sedan lämnas
till näringslivsutvecklare Angelica Coleman.

Exp:
Akten
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Arsrapp ott 2018 - Fu n ktionsh i nderpol itiska
programmet KFR 2019
Sammanfattning
Ärsrapporten20l8 ftir Funktionshinderpolitiska programmet har gått med ut
i kallelsen till alla ledamöter och ersättare i Kommunala rådet ftir
funktionshinderfrågor, som information.
Miljösamordnare Karin Lundberg redogör ftir sin roll i samband med det
funktionshinderpoliti ska pro grammet.
Karins uppgift är att samla ihop och sätta samman svaren från
ft)rvaltningarna.
Då Karin kommer att gä i pension inom kort, ftireslår hon att KFR bjuder in
hennes eventuella efterträdare efter årsrapporten varje år.

Funktionshinderpolitiska programmet finns på Ronneby kommuns hemsida:
https://ronneby.se/download/18.346abbe1 15bc381a8fbcfdc/1517581816583/
Funktionshinderpolitisktpro gram%2ORonneby%2 0kommun.pdf
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-31 $ 37 om en ftirlåingning av
Funktionshinderpoliti ska pro grammet :

" Ko mmunful lmcikti ge fi)rl anger funkti ons hinderpoliti s kn pr o gr ammet
ytterligare ett år, dockkingst till 3I/12 2020."

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftjrande Anna Carlbrant (-) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S), Kicki Lychnell (HSO), Stig Karlsson (HLR) och Birgitta
Lagerlund (M).

Beslut
Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor noterar årsrapporten fiir
Funktionshinderpolitiska programmet till dagens protokoll.
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lnformation KFR - Fallstudie av tillgänglighet på
allmänna gångstråk i Ronneby
Sammanfattning
Miljösamordnare Karin Lundberg har låimnat över arbetet "Fallstudie av
tillgringlighet på allmiinna gångstråk i Ronneby", som en information till
KFR. Det är ett kandidatarbete från Daniela Edvinsson och Emma Karlsson
på programmet Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. Uppsatsen är
frän2016.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anna Carlbrant (-) samt ledamot Birgitta
Lagerlund (M).

Beslut
Kommunala rådet fiir funktionshinderfrågor noterar uppsatsen "Fallstudie av
tillgänglighet på allmänna gångstråk i Ronneby" till dagens protokoll.

Exp

Akten
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Atgardslistan 2019 - KFR
Sammanfattning
Ordfiirande Anna Carlbrant (-) redovisar åtgåirdslistan.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordft)rande Anna Carlbrant (-)

samt ledamöterna Stig

Karlsson (HLR) och Ola Robertsson (S).

Beslut
Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor noterar åtgärdslistan till dagens
protokoll.

Exp
Akten
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Presentation av föreningarnas verksamhet - KFR 2019
Sammanfattning
ftir funktionshinderfrågors sammanträde 2019-02-13
8 beslutades att vid april månads sammanträde skulle Reumatikerftirbundet
informera om sin ftireningsverksamhet.
På Kommunala rådet

$

Ledamot Inga-Lill Johansson (Reumatikerftirbundet) presenterar
Reumatikerftirbundets ftireningsverksamhet och delar ut
informationsmaterial. Förbundet har ca 50 000 medlemmar i Sverige ftirdelat
pä 178 ftireningar i 24 distrikt. Den lokala verksamheten varierar och det
anordnas temadagar, ftireläsningar, anpassad trtining etc. Allt arbete sker
ideellt och medelåldern är hög.

Inga-Lill ftir fram att det

är

viktigt att sjukvården informerar om

patientftireningar och frågan uppkommer avseende vem som bestämmer
vilket informationsmaterial som får läggas ut på exempelvis vårdcentraler
och lasarett.
Ledamöterna Ola Robertsson (S) och Birgitta Lagerlund (M) tar frågan med
sig.
Ledamot Kicki Lychnell (HSO) utses att presentera HSO vid sammanträdet
2019-06-t2.

Förslag till beslut
Kommunala rådet ft)r funktionshinderfrågor ftireslås notera informationen
om Reumatikerftirbundets ftireningsverksamhet till dagens protokoll.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Anna Carlbrant (-)

samt ledamötema Inga-Lill
Johansson (Reumatikerftrbundet), Stig Karlsson (HLR), Birgitta Lagerlund
(M), Kicki Lychnell (HSO) och Ola Robertsson (S).

Beslut
Kommunala rådet ftr funktionshinderfrågor noterar informationen om
Reumatikerftirbundets ftireningsverksamhet till dagens protokoll.
Exp:
Akten
Ledamot Ola Robertsson (S) och ledamot Birgitta Lagerlund (M)
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Dnr 201 9-000052 739

övriga frågor- KFR 2019
Sammanfattning
En tyst minut hålls ftir Ingelöv Svensson.

Ledamot Ola Robertsson (S) berättar att han har ffitt uppgifter som säger att
det ska vara möjligt attfä parkeringstillstånd ftir parkering vid
Kulturcentrum så att vederbörande besökare kan stå parkerad flera timmar i
sträck utan att behöva gå ut och ftirnya parkeringstiden. Detta tillstand skulle
i så fall ffis fran Medborgarservice, Stadshuset. Nämndsekreteraren far i
uppdrag att kontrollera om detta ståimmer.
2019-04-05 inkom mejl från ftire detta ordftirande i SRF Ronneby, Per
Magnusson, om att ftireningen från och med den 28 mars 2019 är vilande.
SRF kommer därmed inte att vara representerade på KFR tills de eventuellt
återupptar sin verksamhet igen.
Ledamot Stig Karlsson (HLR) poiingterar att intresset från ftireningarna är
svagt och att han tror att det mestadels beror pä att allt arbete sker ideellt,
utan ersättning ftir vare sig tid eller resor.
Ledamot Ola Robertsson (S) tar upp att Kommunala rådet ftjr
funktionshinderfrågor eventuellt ska kunna yttra sig avseende detaljplaner.
Ledamot Ola Robertsson (S) tar med sig frågan till miljö- och
byggnadsnämndens beredning och säkerställer att eventuella remisser
tillställs nämndsekreteraren. Det är troligt att KFR inte kan lämna
remissyttranden på alla remisser, men dock på dem som ligger rätt i tid fttr
KFRs sammanträden.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Anna Carlbrant (-) samt ledamötema Kicki
Lychnell (HSO), Ola Robertsson (S) och Stig Karlsson (HLR).
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Beslut
Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor noterar övriga frågor/åirenden
till dagens protokoll.
Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor ger nämndsekreteraren i
uppdrag att kontrollera om det åir möjligt attfä etttillftilligt
parkeringstillstånd ftir parkeringen vid Kulturcentrum, vem som i så fall har
möjlighet att få det samt hur det går till att skaffa tillstandet.

Exp:

Akten
Ledamot Ola Robertsson (S)
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Avslutning
Sammanfattning
Ordftirande Anna Carlbrant

lw

wl

O tackar ftir visat intresse och avslutar mötet.
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