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Kommunala Rådet för funktionshinder
Plats och tid:

Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 19 15

Närvarande
Ledamöter:
Kristina Valtersson, (C) ordförande
Birgitta Larsson, RP
Bo Johansson, (S) § 34-35
Erling Lorentzon, SRF
Ann-Christine Andersson, HSO EP
Annette Svensson, FUB §§ 34 - 39
Bengt Göran Svensson, HRF
Ingelöv Svensson, R
Inge Blomé, NHR
Maj-Britt Olsson, HLS

Ersättare:
Inga-Lill Johansson, R
Gert Månsson, DHR
Per Magnusson, SRF
Marie Staffas, FUB
Astrid Hansson, HRF

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare
Övriga deltagare delvis: Anna Andersson och Gert Månsson Blekinge Kompetenscentrum
Utses att justera:

Bengt-Göran Svensson

Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2013-09-02

Sekreterare:

Ann Hermansson

Ordförande:

Kristina Valtersson

Justerande:

Bengt-Göran Svensson

Paragrafer: 34 - 41

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

Kommunala Rådet för Funktionshinder

Sammanträdesdatum:

2013-08-21

Datum för anslags uppsättande:

2013-09-03

Datum för anslags nedtagande:

2013-09-25

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Ann Hermansson
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§ 34 Val av justerare.
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
Gert Månsson hälsas välkommen som ny ersättare från DHR.
Bengt-Göran Svensson utses att justera protokollet.
_____________________
§ 35 Information om Paraplyprojektet - Återhämtning från psykisk
ohälsa, Blekinge Kompetenscentrum.
Anna Andersson och Gert Månsson, Blekinge Kompetenscentrum, lämnar
information från Paraplyprojektet – Återhämtning från psykisk ohälsa.
BKC har sedan 2013 startat ett utvecklings- och samverkansprojekt i Blekinge mellan
kommun, landsting, brukarrörelse och forskning. Syftet är att skapa förutsättning för
återhämtning och livsstilsförändringar för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Delprojekt ryms under ett paraply:
Pengar, vänner och psykiska problem. Det sociala livet, privatekonomin och psykisk
hälsa – en insatsstudio i ”Supported Socialization”.
Syftet är att undersöka följderna av en förbättrad privatekonomi för människor med
allvarliga psykiska störningar/funktionsnedsättningar då det gäller deras sociala liv
samt för deras symptom, funktionsnivå och självbild.
Kultur och Hälsa
Syftet är att arbeta med ett helhetstänkande där områdena kultur, natur, kost och
motion samverkar för att förbättra livskvaliteten och hälsan, för vuxna med psykisk
funktionsnedsättning.
Livsstilscoacher
Syftet är att rekrytera och utbilda livsstilcoacher bland personer med egen erfarenhet
av psykisk ohälsa. Livsstilscoacherna ska efter utbildningen verka direkt mot
personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Detta sker genom att
inspirera, motivera och vägleda i en process mot förbättrad fysisk och psykisk hälsa
samt privatekonomi.
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Kunskap för evidensbaserad praktik
Kompetensutvecklingsinsatser som knyter an till paraplyprojektet och vänder sig till
personal inom kommun- och landstingspsykiatrin. Syftet är att ge en kunskapsmässig
grund i arbetet och en ökad förståelse för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
Grunden för paraplyprojektet finns i den brukarundersökning som BKC genomförde
2009-2010 med syfte att synliggöra vilka behov målgruppen har för att kunna leva ett
liv ”som alla andra”. Rapporten ”Dagarna däremellan lever vi” finns tillgänglig på
www.ltblekinge.se/bkc.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Annette
Svensson, Bengt Göran Svensson, Inge Blomé samt förvaltningschef Birgitta
Ratcovich.
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Anna
Andersson och Gert Månsson för en mycket bra och intressant information.
• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet.
_____________________
§ 36 Lägesinformation ang föreningslokaler.
Ordförande Kristina Valtersson, redovisar att förvaltningschef Tommy Johansson är
förhindrad att delta på mötet.
I början av sommaren har Fritids- och kulturförvaltningen bjudit in föreningar till att
titta på lokalerna, fd Freja i Ronneby och Folkets hus i Kallinge.
De föreningar som finns i Kallinge Folkets hus är positiva till lokalerna, men påtalar
att de behöver fräschas upp.
Det framförs att ingen från KFR har fått denna inbjudan och att flera föreningar inte
visste om detta.
I början av augusti har en skrivelse skickats ut från Fritids- och kulturförvaltningen
till 67 föreningar med information om möjlighet att hyra en lokal centralt i Ronneby.
Lokalen som de informerar om är fd Freja mitt emot gamla Rådhuset. Det är
Ronnebyhus som äger fastigheten. Fritids- och kulturförvaltningen och Ronnebyhus
har en tanke om att flera föreningar kanske skulle kunna använda lokalen som en
mötesplats och för deras administration. Detta skulle kunna göra att föreningarna har
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möjlighet till samarbete och samverkan. Om flera föreningar delar lokalerna kan de
diskutera med hyresvärden om ev förändringar såsom extra väggar mm för att få det
så funktionellt som möjligt. Föreningarna uppmanas att kontakta Ronnebyhus vd
Sven Olof Klasson vid frågor och intresse.
Inga föreningar är uppsagda från Järnvägsgatan och huset ska rivas när de som hyr
fått nya lokaler.
Fritids- och kulturförvaltningen bör vara tydligare i kallelser och inbjudningar till
föreningarna.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson,
Bengt Göran Svensson, Ingelöv Svensson samt Maj-Britt Olsson.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till protokollet och att
Fritids- och kulturförvaltningen bör återkomma i ärendet.
_____________________
§ 37 Begäran om remissyttrande – Medborgarförslag från Agne
Petersson gällande att bygga ett medborgarhus i AMU:s gamla lokaler.
Agne Petersson har i medborgarförslag framfört att det ska byggas ett medborgarhus i
AMU:s gamla lokaler, KFR har fått förslaget för yttrande.
”Kommunen köper in befintliga lokaler som för en tid sedan gick i konkurs. I dessa
lokaler skall inrättas för samtliga medborgare olika ändamålsenliga lokaler för såsom
tex föreningar, handikapporganisationer, ungdomslokaler mm. Listan kan göras lång
men jag ska låta kommuninvånarna komma med förslag i demokratisk anda! Låt
Ronneby kommun verkligen leva upp till namnet ”Hjärtat i Sveriges Trädgård”
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson,
Bengt Göran Svensson, Ann-Christine Andersson, samt Gert Månsson.
Det påtalas att ägandet av fastigheten ej är en fråga för KFR utan man ska använda
befintliga lokaler.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder ger ordförande Kristina Valtersson, i
uppdrag att skriva ett remissyttrande och att detta redovisas på nästa
sammanträde.
_____________________
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§ 38 Lucia-priset
Ordförande Kristina Valtersson, redovisar att det åter är dags att göra reklam för
Lucia-priset 2013. Det ska annonseras i kommunrutan, på www.ronneby.se och i
media. Förslag är att Annette Svensson och Bengt Göran Svensson vänder sig till
media och informerar om priset.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder utser Annette Svensson och Bengt
Göran Svensson att ha kontakt med media ang Lucia-priset och återkomma i
ärendet.
_____________________

§ 39 Åtgärdslistan.
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som
skett sedan förra mötet.
Erling Lorentzon påtalar följande.
Ekenäs camping - Handbollsföreningen har renoverat badplatsen/campingen och det
finns en ramp till omklädningshytterna, krokar finns men det som fattas är en bänk att
sitta på.
Stadshuset – markeringarna på ytterdörrarna är bra. ABRI borde ta efter detta på sina
dörrar.
Ordförande Kristina Valtersson, redovisar att det på Karön inte skett några
förbättringar, ej heller kontrastmarkeringar på trappor. På Bruket är två mindre
trösklar åtgärdade.
Gert Månsson menar att man ska se till helheten när man ska göra förändringar. Det
finns tillgänglighetskonsulter att tillgå för att få hjälp vid olika funktionsnedsättningar och vad de behöver.
Astrid Hansson påtalar att det ej finns en hjärtstartare på Kulturcentrum.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Erling Lorentzon, Gert
Månsson, samt Astrid Hansson.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet.
_____________________
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§ 40 Övriga frågor.
Ordförande Kristina Valtersson meddelar att Bengt Wihlstrand avsagt sig uppdraget
som ritningsgranskare i kommunen. Ett tackkort är skickat till honom från KFR.
SPF håller på att uppdatera Tillgänglighetsguiden i år, nästa år blir det en annan
förening.
Gert Månsson framför att det är en brist att det inte finns någon med funktionshinder
med i gruppen som arbetar med Tillgänglighetsguiden. En helhetsbild är ett måste.
Det finns en Tillgänglighetsdatabas för Blekinge. Ett förslag är att bjuda in
Karlshamns kommun till nästa sammanträde så de kan informera om sitt arbete med
tillgänglighet.
I Karlskrona finns det vid vissa övergångställen stenstolpar, med fasad översida så
man kan känna hur många körfält man ska gå över och i vilken riktning.
Sydost turist Blekinge har beviljats ett bidrag från Regionen för enkelt avhjälpta
hinder.
Ordförande Kristina Valtersson, svarar att pensionärsorganisationen är mycket
noggrann i sitt arbete men att det vore bra att bjuda in Karlshamns kommun till nästa
sammanträde.
Ann-Christine Andersson tar upp frågan om trottoar vid Södra Glasbruksgatan. Det
borde finnas en trottoar på båda sidor. Ann Hermansson ber att Sattar Zad på
gatuavdelningen hör av sig till henne.
Det är bättre tillgänglighet i Ronneby än i en grannstad.
Inge Blomé påtalar att det inte finns en handikapptoalett som är tillgänglig för alla i
Stadshuset, lift saknas.
Gert Månsson redovisar att regelverket för HKP-toalett inte säger att lift är ett krav,
utan att det är önskvärt.
Det finns även sk ”bajamajor” som är handikappanpassade.
• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor till protokollet.
_____________________
§ 41 Avslutning.
Ordförande Kristina Valtersson avslutar mötet, tackar för visat intresse.
____________________
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