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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 – 19 45 
 
Närvarande 

Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (c) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Ingrid Karlsson, (s) Marie Staffas, FUB 
Bo Johansson, (s) Astrid Hansson, HRF 
Ingelöv Svensson, R. Daniel Broström, HSO 
Annette Svensson, FUB Stig Karlsson, HLS 
Maj-Britt Olsson,  HSL  
Anita Sjödahl, NSPH  
  
  
  

Övriga deltagare: Ann Hermansson sekreterare 
 
 
Utses att justera: Anita Sjödahl 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2012-06-12 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  23 -  34 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Anita Sjödahl  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2012-05-30 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-06-13 
 

Datum för anslags nedtagande:  2012-07-05 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 

 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 23  Val av justeringsman. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, hälsar alla välkomna till dagens möte.   
 
Anita Sjödal utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 24 Sammanfattning av studiebesök på SPA Ronneby Brunn. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, sammanfattar studiebesöket på SPA Ronneby 
Brunn och vill att ledamöterna lämnar sina synpunkter på besöket. 
Annette Svensson framför att det behövs ett dubbelkönat omklädningsrum. Många 
anhöriga med funktionshindrade barn/vuxna, av olika kön, har problem när de ska 
besöka offentliga inrättningar då de inte kan gå in på dam/herromklädning. 
Astrid Hansson framför att det är halt på golvet och att tillbud inträffat.  
Omklädningsrummen är små, svårt att komma in med rullstol. Skåpen är svåra att nå. 
Duscharna har smala dörrar, med en bred kant av täckplåt, denna borde kunna tas 
bort för att göra dörröppningen bredare. Handikapptoaletten har ingen dusch, skulle 
kunna få plats. 
Ev kan de rymma ut ett behandlingsrum vid behov. Duscharna i behandlingsrummen 
har en list i nederkanten vilket gör det svårt för rullstolsburna att komma in. 
Duscharna ute i badhallen är ej tillgängliga för funktionshindrade. 
Vip-etagen inne i badhallen är ej tillgänglig. 
Liften ner i simbassängen är klen, en storvuxen person får inte plats, de fasta 
handtagen är låga. Räcket ner i bassängen bör förlängas. 
Gymavdelningen har trappor till de olika redskapen/maskinerna. Går ej att komma in 
med rullstol.  
Rullstol finns att låna, men ej i anslutning till SPA-avdelningen. 
Åtgärderna som påpekades under rundvandringen 2010-12-07 är ej åtgärdade.  
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, Bo 
Johansson, Annette Svensson, Anita Sjödahl, Maj-Britt Olsson, ersättarna Marie 
Staffas, Astrid Hansson, och Stig Karlsson. 
Kommunala rådet för Funktionshinder noterar synpunkterna till protokollet. 
_____________________  
Exp. ABRI 
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§ 25  Avtal Tillgänglighetsguiden. 
 
Ordförande Kristina Valtersson informerar om att avtalet gällande 
Tillgänglighetsguiden är klart och påskrivet. Johnny Stenberg, som representerar 
Attention, tog sig an ärendet att uppdatera guiden. En ersättning kommer att betalas 
ut till föreningen, om 8 000 kr/år, under tiden 1 juni 2012 – 31 maj 2013. 
Ett särskilt webbformulär ska tas fram som det går att fylla i och skicka in via nätet. 
En utvärdering av projektet ska göras när avtalstiden gått ut. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 26  Åtgärdslistan. 
 
Ett nytt förslag till Åtgärdslista redovisades. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner redovisat förslag till Åtgärdslista.  
_____________________ 
 
§ 27  Remissyttrande  gällande Kvalitetsprogram för planering och 
byggande i Ronneby kommun. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att det inte inkom några yttranden från 
föreningarna i ovanstående ärende. Ordförande har lämnat in följande skrivning till 
Plan- och Byggnadsenheten såsom Kommunala Rådet för Funktionshinders yttrande:  
 
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. 
 
Yttrandet bör innehålla eventuella synpunkter på programmet, förslag på 
kompletteringar och revideringar av programmet utifrån verksamhetsområde. 
 
KFR:s handikapporganisationer har fått möjlighet att yttra sig och komma med 
synpunkter inför remissvaret. Då sådana inte inkommit utgår jag ifrån att våra 
organisationer inte har något att invända angående liggande förslag. 
 
Yttrande 
”Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att tagna 
miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål förverkligas och genomförs i 
planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i Ronneby kommun.” 
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Formuleringen ovan är en sammanfattning av vad kvalitetsprogrammet handlar om 
och KFR anser det ytterst angeläget att dessa frågor aktualiseras. Det kan inte vara 
annat än positivt för den enskilde individen, oavsett om man är 
funktionsnedsatt/funktionshindrad eller inte. 
 
Det är hög tid att agera då det t.ex. gäller miljön vi vistas i. Både människor och djur 
drabbas av nya allvarliga sjukdomar p.g.a. att det vi har omkring oss (inte minst 
inredning, möbler, leksaker m.m.) innehåller farliga kemikalier som bl.a. leder till 
allergier och hormonstörningar. 
 
Kvalitetsprogrammet för planering och byggande i vår kommun är ett bra initiativ 
och Rådet för Funktionshinderfrågor anser att det är ytterst angeläget att våra 
handikapporganisationer får möjlighet att yttra sig (vara delaktiga), vid kommande 
byggnationer i Ronneby kommun. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor ställer sig bakom liggande förslag samt 
överlämnar ärendet för vidare handläggning till Plan- och Byggenheten. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 28  Åtets anpassning – utmärkelse Luciapriset. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor har utsett ordförande Kristina 
Valtersson och ledamot Annette Svensson att arbeta vidare med ärendet. 
 
De har tagit kontakt med Informationsenheten, Heike Rosenqvist, som är mycket 
positiv till ärendet. Ett förslag är att priset kallas ”Luciapriset – bästa anpassningen 
för alla” då Lucia är de synskadades skyddshelgon. Simsällskapet har gett sitt 
tillstånd till att priset får delas ut i samband med Luciafirandet. 
 
Pressen ska bjudas in för en redovisning av ärendet så information kan gå ut till 
invånarna i kommunen. Informationsenheten skriver om det i kommuntidningen 
”Kort & Koncist”. 
 
Ett förslag är att plaketten blir i emalj med blå bakgrund och vit text, ca 20 x15 cm.  
Kontakt ska tas med Tekniska förvaltningen för att undersöka kostnader och var man 
kan köpa in plaketten. 
 
Bo Johansson redovisar att Elkå-kläder har gjort ett mycket bra och snyggt arbete 
gällande anpassning utanför sin butik. 
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I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson ledamöterna Bo Johansson, Ingrid 
Karlsson, Anita Sjödahl, Annette Svensson, ersättarna Astrid Hansson och Marie 
Staffas. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner förslaget i sin helhet. 
_____________________ 
 
§ 29  Socialförvaltningens organisation. 
 
Ordförande Kristina Valtersson lämnar en redovisning gällande understrukturen för 
Socialförvaltningen som gäller fr o m 2012-04-01. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 30 Hörselslinga Kulturcentrum. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Annette Svensson lämnat in en skrivelse 
gällande hörselslinga på Kulturcentrum.  
 
Ola Liljerum, Lokalförsörjningsenheten, har svarat att det ligger på verksamheten att 
beställa detta och att det aldrig har skett. 
 
Det finns en mobil slinga att låna. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, Anita 
Sjödahl, ersättarna Astrid Hansson, Daniel Brostöm, Marie Staffas samt Stig 
Karlsson.  
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder för upp ärendet på Åtgärdslistan. 
_____________________ 
 
§ 31 Handikappåtgärder på Kallingeskolan. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Ola Liljerum, Lokalförsörjningsenheten, 
har svarat att det kommer att göras handikappanpassningsåtgärder på Kallingeskolan 
och att det kommer att påbörjas nästa år. Det förslag som presenterats för skolan var 
ej godkänt ur arbetsmiljöhänsyn. 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(7) 

 
Kommunala Rådet för Funktionshinder 2012-05-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Bo Johansson redovisar att William Lavesson, Lokalförsörjningsenheten, har 
kontakta Skanska i ärendet och att det är på gång, Bo Johansson kontaktar Tommy 
Ahlqvist för att få svar i ärendet. 
 
Ingrid Karlsson påtalar vikten av att även funktionshindrade ska kunna stänga om sig 
vid toalettbesök. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar att ärendet ska återrapporteras på 
nästa möte. 
_____________________ 
 
§ 32 Handikappolitiskt program. 
 
Bo Johansson har väckt frågan på Kommunstyrelsens sammanträde om en 
utvärdering och revidering av det Handkappolitiska programmet. 
 
Birgitta Ratcovich ska kontakta kommundirektör Jörn Wahlrot i ärendet. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder aktualiserar ärendet på kommande möte. 
_____________________ 
 
§ 33 Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, redovisar att: 
 
HSO bjudit in politiker m fl i länet till en mycket trevlig grillkväll där partierna fick 
informera om hur man arbetar med funktionshinderfrågor.  
 
Att fastigheten där bl a HSO har sina lokaler ligger ute till försäljning. Lokalen är i 
dåligt skick och ej anpassad för funktionshindrade. Per Engqvist har i uppdrag att 
arbeta vidare med att hitta lämpliga lokaler för föreningar och organisationer.   
 
Bo Johansson frågar om fd Lernia och får till svar att de är privatägda. 
 
Ingelöv Svensson påtalar att Kallinge Folkets Hus är nerslitet, men handikapp-
anpassat. 
 
Maj-Britt Olsson har varit på information från Fritids- och kulturförvaltningen 
gällande bidragsfrågor. 
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Ett Föreningarnas hus där alla föreningar, som vill, ska kunna få låsbara skåp, en 
gemensamhetslokal samt cafeteria hade varit mycket bra.  
 
Anita Sjödahl och Miriam Mattsson har varit i Linköping och tittat på de lokaler som 
HKP-föreningarna där har tillgång till, bl a i en gammal brandstation. 
 
Ordförande Kristna Valtersson redovisar att hon själv, Ewa Svensson från 
Socialnämnden och Annette Svensson varit i Växjö och träffat HSO och sett deras 
lokaler, där varje förening hade sitt rum, ett gemensamhetsrum och fikamöjligheter. 
 
Socialförvaltningen har flyttat från lokalerna på Hälsocenter ner till Stadshuset. 
 
Att FBU och Hjärt & Lungsjukas förening ska lämna information om sina 
verksamheter på mötet den 29 augusti. 
 
Den 19 juni ska Kommunala Rådet för Funktionshinder åka ut till Karön för att titta 
på tillgängligheten. Samling vid Karöbryggan kl 12 45. 
 
En tyst minut hålls för Göran Carlsson. Görans begravning var enligt ordförande 
mycket vacker. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 34 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson önskar alla en skön och trevlig sommar.  
 
Ledamöter och ersättare önskar detsamma. 
_____________________ 
 


