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Kommunala Rådet för funktionshinder
Plats och tid:

Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 19 00

Närvarande
Ledamöter:
Kristina Valtersson, (C) ordförande
Bo Johansson, (S)
Annette Svensson, FUB
Bengt-Göran Svensson, HRF
Ingelöv Svensson, R
Inge Blomé, NHR
Maj-Britt Olsson, HLS
Anita Sjödahl, NSPH
Johnny Stenberg, Attention

Ersättare:
Inga-Lill Johansson, R
Stig Karlsson, HLS

Övriga deltagare: Ann Hermansson sekreterare
Övriga deltagare delvis: Elinor Olsson och Martin Axelsson Ronneby Bibliotek
Utses att justera:

Anita Sjödahl

Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2013-06-12

Sekreterare:

Ann Hermansson

Ordförande:

Kristina Valtersson

Justerande:

Anita Sjödahl

Paragrafer: 27 - 33

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunala Rådet för Funktionshinder

Sammanträdesdatum:

2013-06-04

Datum för anslags uppsättande:

2013-06-13

Datum för anslags nedtagande:

2013-07-05

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Ann Hermansson
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§ 27 Val av justeringsman.
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
Anita Sjödahl utses att justera protokollet.
_____________________
§ 28 Information från Ronneby Bibliotek.
Elinor Olsson och Martin Axelsson från Ronneby Bibliotek lämnar information om
avdelningen särskild service . Avdelningen hjälper personer som på grund av
funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att ta sig till biblioteket.
Om man är synskadad eller av andra skäl har svårt att läsa finns talböcker. Legimus
är ett företag som har anpassade böcker för funktionsnedsättningar. De är inlästa på
en speciell cd-skiva som kallas Daisy-skiva. En sådan skiva innehåller en hel inläst
bok. För att kunna lyssna behövs en Daisy-spelare, dator eller mp3-spelare. De går
även att ladda ner i mobiltelefonen. Daisy-spelare kan man få av Syncentralen om
man är synskadad annars får man köpa en själv. De finns även att låna på biblioteket.
Det finns även möjlighet att få talböcker per post.
Om man har svårt att läsa text i liten stil finns böcker med stor stil och det finns även
lättlästa böcker om man har behov av att träna läsning.
Vill man lyssna på musik kan man låna cd-skivor.
Boken Kommer innebär att personal från biblioteket kommer hem med böcker som
personen vill läsa.
Äppelhyllan är för barn, där finns böcker med teckenspråk, punktskrift, tecken som
alternativ och dvd filmer
Det går även att få råd och stöd av kommunens syn/hörselinstruktör Petra Melén.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Anita
Sjödahl, Annette Svensson, Bengt-Göran Svensson, samt Johnny Stenberg.
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Elinor
Olsson och Martin Axelsson för en mycket bra och intressant information.
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• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet.
_____________________
§ 29 Remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016.
Kommunledningsförvaltningen har genom Folkhälsosamordnare Sofie Ceder sänt ut
en begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016.
Kommunala Rådet för Funktionshinder gav ordförande Kristina Valtersson i uppdrag
att sammanställa ett yttrande över Folkhälsopolicyn och att redovisa detta på dagens
sammanträde.
Synpunkter på remissen har sänts in från Annette Svensson och Bengt-Göran
Svensson och dessa är medtagna i remissyttrandet.
”Synpunkter på insatsområden:
Ambitionen i policyn, med de övergripande målen och med olika målområden, visar
att folkhälsorådet innefattar hela befolkningen i fråga om ålder, kön, etnicitet mm.
• En stor brist är dock att funktionshinderområdet inte omnämns inom något
ansvarsområde
• Målområde 3/För att öka andelen aktiva, i föreningar eller studiecirklar, krävs
att kommunen har ändamålsenliga lokaler som är tillgängliga för alla. KFR
består av föreningar, som med lämpliga lokaler kan samarbeta och stötta
varandras verksamheter, oavsett medlemmars ålder
• Man bör underlätta och stimulera funktionshindrades möjlighet till ett fysiskt
aktivt liv, genom att skapa mötesplatser där man kan träffas och delta i fysiska
aktiviteter.
Samarbeta med ideella föreningar, som handikapporganisationer, gällande
sociala och fysiska aktiviteter för funktionsnedsatta. Man bör även erbjuda
möjlighet att lära sig mer om hälsa och den fysiska aktivitetens betydelse för
hälsan
• Målområde 4/Information och utbildning bör även ges till äldre, för att
poängtera faran för att fastna i bruk eller missbruk av tobak, alkohol, narkotika,
doping och spel
• Uppföljning/Mycket angeläget att även medborgarna, i Ronneby kommun, får
ta del av resultatet för att bättre kunna öka engagemanget för folkhälsa.
Policyn i sin helhet
Samtliga organisationer inom KFR har haft möjlighet att komma med synpunkter,
som ovan redovisats.
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Policyn är för övrigt informativ och lätt att ta till sig/läsa.
Med hänvisning till ovan nämnda tillägg/synpunkter, ställer sig KFR bakom förslaget
till Folkhälsopolicy Ronneby kommun 2013-2016.”
• Kommunala Rådet för Funktionshinder ställer sig bakom yttrandet och noterar
ärendet till protokollet.
_____________________
§ 30 Skrivelse angående tillgängligheten på Kvitterplatsen, Ronneby
Brunnspark.
Kommunala Rådet för Funktionshinder gav ordförande Kristina Valtersson i uppdrag
att skriva till Kommunstyrelsen och att redovisa skrivelsen på dagens sammanträde.
”Tillgängligheten till Kvitterplatsen Ronneby

Miljön på Kvitterplatsen, i Ronneby Brunnspark, är vacker och fin på alla sätt – men
tyvärr inte tillgänglig för alla.
Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter och om demokrati. Det är också
ett vidsträckt begrepp då alla människor har olika förutsättningar.
Ledamöterna i Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KFR) i Ronneby
reagerar starkt på att man medvetet utestänger ett stort antal personer att närvara vid
olika trevliga evenemang, p.g.a. att Kvitterplatsen är belägen högt uppe i backen.
Först och främst har vi personer som är rörelsehindrade och kanske rullstolsburna,
men vi vill poängtera att det också finns många andra som drabbas t.ex. de som är
hjärt- och lungsjuka m.fl.
Vi konstaterar att man inte ger alla människor möjlighet att delta!
Vi får ofta höra att ökad delaktighet minskar utanförskapet.
Det har kommit till vår kännedom att man under sommaren 2013 ska ha
”allsångskvällar”, som är en återkommande trevlig tradition. DOCK INTE FÖR
ALLA!
Vill även nämna kommunens fritidsbarns årliga konsert på Brunnskvittret. Fantastiskt
trevligt arrangemang men många mor- och farföräldrar kan inte närvara. Varför?
Platsen är inte tillgänglig för funktionsnedsatta!
Kan man prissätta människors rätt att delta i samhället? Vad innebär det att vara
medborgare? Är en del medborgares behov alltför kostsamma, för att inkluderas i
samhällsplaneringen?
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Att medborgerliga krav möts med ekonomiska argument är en tydlig signal om att det
finns behov av en diskrimineringslagstiftning.
Otillgänglighet är diskriminerande i detta sammanhang. Sverige har haft lagar med
krav på tillgänglighet sedan 1960 – talet, men trots detta så glöms många bort och
Kvitterplatssituationen är inte acceptabel.
Hela Brunnsparken är oerhört vacker och KFR kräver att evenemang, som kan vara
av intresse för allmänheten och i olika åldrar, ska äga rum någon annanstans än på
Kvitterplatsen.
Skapa förutsättningar för tillgänglighet för alla – i Ronneby kommuns
Brunnspark. ”
Flera ledamöter i KFR påtalar att årets ”Fritidsrock” var på Kvitterplatsen, vilket
ansågs som mycket märkligt då det är en aktivitet för kommunens fritidshem.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Annette
Svensson, Bengt-Göran Svensson, Johnny Stenberg samt Stig Karlsson.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder ställer sig bakom skrivelsen och
noterar ärendet till protokollet.
_____________________

§ 31 Åtgärdslistan.
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som
skett sedan förra mötet.
Inge Blomé visar bilder på HKP-toaletten i Citygallerian, Karlshamn.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Annette
Svensson, Inge Blomé, Johnny Stenberg, Anita Sjödahl samt Stig Karlsson.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet.
_____________________
§ 32 Övriga frågor.
Ordförande Kristina Valtersson vill ha in förslag på information/föreläsare till
kommande möten. Maila in förslag till Ann Hermansson.
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Inge Blomé påtalar att många affärer på Gågatan inte är tillgängliga för
funktionshindrade, ramper saknas.
Ordförande Kristina Valtersson svarar att det är fastighetsägarens ansvar att göra
detta inte affärsidkarna. SPF har kommit igång med arbetet med Tillgänglighetsguiden.
Anita Sjödahl redovisar att NSPH tillsammans med Blekinge Kompetenscentrum
beviljats ett hyresbidrag för kanslilokal i Ronneby. De ska träffa Ronnebyhus för att
diskutera lokalförslag.
Vidare att de varit och tittat på lokalerna på Soft center och om flera föreningar är
intresserade skulle lokaler eventuellt kunna anpassas för deras behov.
Bengt-Göran Svansson ställer frågan om ärendet gällande överklagan av rivningen av
fastigheten Gertrud 5, Järnvägsgatan, Ronneby. Hur blir det med föreningslokalerna
i denna byggnad? Per Engquist skulle ta fram förslag som skulle presenteras för
berörda föreningar.
Ordförande Kristina Valtersson svarar att hans arbete är slutfört och nu är det upp till
föreningarna att kontakta Fritid- och kulturförvaltningen för diskussioner angående
lokaler. Föreningarna skriver därefter egna hyreskontrakt med hyresvärdarna.
Annette Svensson har varit i kontakt med Fritids- och kulturförvaltningen och det har
inte skett någon överlämning i ärendet.
Stig Karlsson och Bengt- Göran Svensson informerar om Festival Spezial som detta
år var förlagt till Sockerbrukets lokaler på andra våningen. Det var inte många
besökare och lokalen var inte anpassad för funktionsnedsatta. Det fanns dock en
transporthiss som var svår att hitta.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet.
_____________________
§ 33 Avslutning.
Ordförande Kristina Valtersson avslutar mötet, tackar för visat intresse och önskar
alla en skön sommar.
Ledamöterna önskar ordförande detsamma.
_____________________
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