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Kommunala Rådet för funktionshinder
Plats och tid:

Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 20 00

Närvarande
Ledamöter:
Kristina Valtersson, (c) ordförande
Ingrid Karlsson, (s)
Bo Johansson, (s)
Ingelöv Svensson, R.
Bengt-Göran Svensson, HRF
Inge Blomé, NHR
Anita Sjödahl, NSPH
Johnny Stenberg, Attention
Christel Ronnmar, RBU

Ersättare:
Marie Staffas, FUB
Astrid Hansson, HRF
Daniel Broström, HSO
Stig Karlsson, HSO

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare
Övriga deltagare, delvis: Leif Söderlund förvaltningschef, Lena Jacobsson anhörigsamordnare
Utses att justera:

Christel Ronnmar

Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2012-04-04

Sekreterare:

Ann Hermansson

Ordförande:

Kristina Valtersson

Justerande:

Christel Ronnmar

Paragrafer: 11 - 22

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

Kommunala Rådet för Funktionshinder

Sammanträdesdatum:

2012-03-28

Datum för anslags uppsättande:

2012-04-04

Datum för anslags nedtagande:

2012-04-26

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Ann Hermansson
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§ 11 Val av justeringsman.
Ordförande Kristina Valtersson, C, hälsar alla välkomna till dagens möte.
Christel Ronnmar utses att justera protokollet.
_____________________
§ 12 Uppdatering/uppdrag Tillgänglighetsguiden.
Kommunikationschef Leif Söderlund presenterar sig och redovisar tillsammans med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich ärendet.
Tillgänglighetsguiden för Ronneby kommun är framtagen av omsorgsverksamheten i
Ronneby och dåvarande Kommunala Handikapprådet 2003.
Ronneby kommun är mån om att tillgänglighetsguiden hålls uppdaterad vid
exempelvis förändringar på allmänna platser eller i lokaler av allmän karaktär.
Tillgänglighetsguiden finns på Ronneby kommuns publika webbsida
www.ronneby.se. Tillgänglighetsguiden skall ta hänsyn till olika funktionshinder.
Tillgänglighetsguiden skall innehålla aktuell information och skall därför uppdateras
fortlöpande. Tillgänglighetsguiden omfattar Ronneby kommun.
Förslaget är att föreningen åtar sig att hålla tillgänglighetsguiden uppdaterad med
aktuell information om förändringar på allmänna platser eller i lokaler av allmän
karaktär.
Föreningen åtar sig att minst 1 ggr/år kontrollera att samtliga uppgifter stämmer.
Föreningen åtar sig att rapportera sina uppgifter till Ronneby kommuns
Informationsavdelning senast i maj månad årligen eller oftare.
Föreningen ansvarar för riktigheten av lämnad information
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, Jonny Stenberg, Anita Sjödal,
Bengt-Göran Svensson, Marie Staffas, samt Stig Karlsson.
Johnny Stenberg och Anita Sjödal anmäler sitt intresse för uppdraget.
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för
informationen.
Kommunala Råder för Funktionshinder utser Johnny Stenberg och Anita Sjödal från
Attention som kontaktpersoner för att hålla Tillgänglighetsguiden uppdaterad.
_____________________
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§ 13 Information om Anhörigstöd.
Anhörigsamordnare Lena Jacobsson presenterar sig och lämnar information om
anhörigstöd.
Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i 5 kap. 10§ socialtjänstlagen (SoL) som
förtydligar lagstiftningen. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd för att
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Med stöd menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt
underlätta för en person som vårdar eller stödjer närstående.
Det är angeläget ur ett förebyggande perspektiv att kommunen erbjuder olika
stödinsatser och att målgruppen får ett erkännande för det arbete man utför.
Våren 2011 hölls fem anhörigträffar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Tema på dessa var lagar ( LSS och SoL ), taktil beröring, mindfulness, musik och
sund matlagning. Sammanlagt deltog 46 personer.
Två anhörigträffar hölls på Persborg. Första träffen var en uppstart utan något
speciellt tema och till den andra var Anita Sjödahl från föreningen Attention inbjuden.
Totalt fyra personer deltog.
I april hölls föreläsning för totalt 53 personal inom handikappomsorgen. Kristina
Johnsson, socionom från Lund, pratade om bemötande.
Hösten 2011 hölls fyra anhörigträffar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Teman på dessa var OCD-tvångssyndrom, psykisk ohälsa, information om Ronneby
vårdcentrals resurser vid psykiska besvär samt avslutning med underhållning av ACDC från Sölvesborgs handikappomsorg. Totalt deltog 75 personer på träffarna.
I augusti var Ronneby kommun och de övriga kommunerna inbjudna till NHR:s möte
på Valjeviken. Vi presenterade oss och informerade om vår verksamhet.
Kommunerna träffas regelbundet i ett nätverk och har sedan november träffats
tillsammans med representant från Blekinge Kompetenscentrum, för att gemensamt
diskutera hur vi kan arbeta med anhörigstödet.
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Handlingsplan 2012
Anhörigträffar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan under våren. Dessa
kommer att handla om stroke/afasi, information om hjärtstartare, OCDtvångssyndrom samt information om hur man startar en anhörigförening.
På Persborg är tre anhörigträffar inplanerade på kvällstid. Temat är LSS och boende,
fritidsverksamhet och kognitiva hjälpmedel.
En utbildning i förflyttningsteknik kommer att genomföras om underlag till det finns.
Till hösten kommer anhörigträffar att anordnas efter önskemål.
I vårt nätverk kommer vi att fortsätta diskutera vad som är viktigt att arbeta med och
hur vi når ut till de anhöriga.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, Anita Sjödahl, Johnny Stenberg,
Stig Karlsson, Marie Staffas, samt förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för
informationen.
Informationen noteras till protokollet.
_____________________
§ 14 Plan och byggnadsenheten - Begäran om remissyttrande gällande
Kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Det Generella kvalitetsprogrammet för planering och byggande i Ronneby kommun
har godkänts för remissförfarande till kommunala nämnder, bolag och rådgivande
organ av Kommunstyrelsen, KS § 39/2012.
I samband med arbetet kring Kilen har tankar gällande hållbar planering och
byggande konkritiserats i ett sk generellt kvalitetsprogram, med utgångspunkt från
principerna bakom Cradle to Cradle®. Det generella kvalitetsprogrammet utgår från
de visioner för ett hållbart samhälle som tidigare tagits fram i översiktsplanen,
budgetdirektiven för 2012-13, de lokala miljömålen och de nationella folkhälsomålen
med mera.
Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att antagna
miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål implementeras och genomförs i
planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i Ronneby kommun.
Utvecklingen av kvarteret Kilen förutsätts bli ett av de första projekten där det
tillämpas. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda
fokusområden: energi, vatten, byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i
utemiljön och social mångfald.
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Yttrandet bör innehålla eventuella synpunkter på programmet, förslag på
kompletteringar och revideringar av programmet utifrån varje verksamhetsområde.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, Bo
Johansson, Johnny Stenberg, Anita Sjödal, Bengt-Göran Svensson samt
förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Föreningarna har nu möjlighet att fram till 16 april lämna in synpunkter gällande
ärendet. En sammanställning kommer att göras och lämnas in till Plan- och
byggnadsenheten.
Kommunala Rådet för Funktionshinder lämnar möjlighet för föreningarna att fram till
16 april lämna in synpunkter i ärendet.
En sammanställning kommer att redovisas och lämnas in till Plan- och
byggnadsenheten som Kommunala Rådet för Funktionshinders yttrande.
_____________________
§ 15 Förslag från HSO – Årets anpassning, utmärkelse mm.
På förra sammanträdet tog Annette Svensson upp frågan/förslaget om att kommunen
utser ”Årets anpassning i kommunen”.
Antingen kan KFR eller en nämnd få i uppdrag att utse vinnare varje år. Det kan vara
en morot för andra att anpassningar som utförs uppmärksammas. Framförallt skulle
det uppskattas av näringsidkare som satsar på detta i det tysta. Många gånger är det
enkla medel som krävs men av avgörande betydelse för människor med
funktionsnedsättning. Annette Svensson har hämtat idén ifrån Karlshamn. Där är det
Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Fritidsnämnden som tar beslut i ärendet.
Priset skulle kunna bestå av en plakett som kan sättas upp på
fastigheten/näringsstället, diplom, blommor och uppmärksammas i pressen.
Ordförande Kristina Valtersson har tillsamman med Anette Svennson träffat Heike
Rosenqvist på Infoenheten, som ställer sig mycket positiv till förslaget.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Johnny Stenberg, Anita
Sjödal, Bengt-Göran Svensson, Astrid Hansson, Marie Staffas samt förvaltningschef
Birgitta Ratcovich.
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Kommunala Rådet för Funktionshinder utser Kristina Valtersson och Annette
Svensson som representanter att arbeta vidare med ärendet.
_____________________
§ 16 Skrivelse från Blekinge trafiken angående förbättringar för
funktionshindrade som åker tåg.
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att en skrivelse som sänts in till
Blekingetrafiken gällande Förbättringar för funktionshindrade som åker tåg.
Skrivelsen noteras till protokollet.
_____________________
§ 17 Rapport från ritningsgranskare.
Ritningsgranskare Bengt Wihlstrand har i yttrande gällande, Ronneby 24:16 och
24:18, om- och tillbyggnad av klubblokal inget att erinra ur handikappsynpunkt.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson och
Johnny Stenberg.
Kommunala Rådet för Funktionshinder framför att alla handlingar ska bifogas när det
gäller yttrande så att ärendet synliggörs.
_____________________
§ 18 Åtgärdslistan.
Ett förslag till hur Åtgärdslistan ska se ut i framtiden redovisas. Synpunkter framförs
om förslaget.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Ingrid
Karlsson, Johnny Stenberg samt Bengt-Göran Svensson.
Kommunal Rådet för Funktionshinder noterar redovisningen och synpunkter samt att
arbetet med Åtgärdslistan fortsätter.
_____________________
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§ 19 Skrivelse från HSO angående Brunnskvittret.
HSO har i skrivelse till Kommunstyrelsen framfört synpunkter på placeringen av
Brunnskvittret.
Skrivelsen har lämnats på remiss till Fritids- och Kulturförvaltningen. Svaret kommer
att redovisas på ett kommande sammanträde.
_____________________
§ 20 Reumatikerföreningen – Information om verksamheten.
Ingelöv Svensson, ordförande, informerar om Ronneby reumatikerförening. Förening
är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar över hela landet.
Ronneby Reumatikerförening finns till för att ge stöd och råd i vardagen för personer
med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har 170 medlemmar som
har många aktiviteter tillsammans.
Föreningen bildades den 8 mars 1982 och firar 30 års jubileum 2012.
Föreningen ingår i Reumatikerdistriktet Blekinge och Reumatikerförbundet och följer
därmed dess stadgar. Föreningen har ca 170 medlemmar.
Föreningens mål är att alla reumatiker ska var fullt delaktiga och jämlika i samhället.
Det är svårt att leva med långvarig smärta, är man reumatiker behöver man röra sig
ofta.
Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar där man byter
erfarenheter, har studiecirklar, får information mm.
Föreningen får inte ge medicinska råd.
Det finns ingen verksamhet för unga reumatiker i Ronneby, föreningen har försökt att
få igång en sådan verksamhet
Ordförande Kristina Valtersson tackar för informationen som noteras till protokollet.
_____________________
§ 21 Hörselskadades föreningen – information om verksamheten.
Bengt-Göran Svensson informerar om Hörselskadades förening.
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Föreningen har ca 280 medlemmar och är störst i Blekinge. Föreningen har
medlemsmöte 4ggr på våren och 4 ggr på hösten med början i januari resp september.
Föreningen har ingen egen lokal utan har oftast sina möten på
Bergslagskrogen/Kulturcentrum
Verksamheten är till för de som har en hörselnedsättning som vuxendöv, tinnitus,
meniéres, ljudöverkänslig eller föräldrar till hörselskadade barn.
Som medlem har du förmånen att köpa batteri billigare hos oss. Batteri och filter till
hörapparater säljes på månadsmöten samt 1:a helgfria måndagen i månaden från
september t o m april.
Föreningen gör resor, har underhållning, teckenstöd, bowling, slöjd och annan social
samvaro, vilket är mycket uppskattat av medlemmarna.
Medlemsavgiften är 200 kr/år, 75 kr/år för familjemedlem och 50 kr/år för ungdom.
Ordförande Kristina Valtersson tackar för informationen om noteras till protokollet.
_____________________
§ 22 Övriga frågor.
Föreningar i Ronneby kommun har ett stort problem, att det i dagsläget inte finns ett
”Föreningens hus”. Många föreningar är ”bostadslösa”.
En översyn av det handikappolitiska programmet behöver göras, det skulle skett
under 2010.
Bo Johansson tar upp att det vid förra sammanträdet kom fram att det saknas en hkptoalett på särskolan i Kallinge. Enligt uppgift skulle detta arbete vara påbörjat.
Ärendet finns med i åtgärdslistan.
Ordförande Kristina Valtersson informera om att hon deltagit i en Trygghetsvandring
anordnad av Brottförebyggande rådet och närpolisen. Trygghetsvandringen ingår som
en del i det övergripande trygghetsskapande arbetet som BRÅ verkar för. De är också
en del av samverkansavtalet som tecknats mellan Ronneby kommun och
Polismyndigheten i Blekinge.
Nästa möte den 30 maj 2012 kommer att hållas på SPA Ronneby Brunn och
Brunnsparkens Restaurang och Café. Ett extra möte om tillgängligheten på Karön
kommer att hållas den 19 juni 2012 kl 13 00.
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Kallelse kommer att sändas ut i vanlig ordning.
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, Bo
Johannson, Johnny Stenberg, Anita Sjödahl, Stig Karlsson, samt förvaltningschef
Birgitta Ratcovich.
Kommunala Rådet för Funktionshinder ger Bo Johansson i uppdrag att väcka frågan
om det Handikappolitiska programmet hos Kommunstyrelsen och att
förvaltningschef Birgitta Ratcovich väcker frågan hos kommundirektören.
_____________________
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