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Ordförande Kristina Valtersson hälsar välkommen till årets
första sammanträde – särskilt välkomna hälsas Maj-Britt
Olsson (HLS) och Inga-Lill Johansson (R.) som ej deltagit
tidigare.
Därefter fastställs dagordningen.
Till att justera protokollet utses Daniel Broström.
§2
Rapport från Tillgänglighetsgruppen. Information av
Magnus Graad, Tekniska förvaltningen.
Magnus Graad berättar inledningsvis att förutom anställda
från tekniska förvaltningen ingår representanter från
organisationerna DHR (Bengt Wihlstrand), SRF (Miriam
Mattsson), HSO (Christel Ronnmar) i Tekniska förvaltningens
tillgänglighetsgrupp.
I gruppen tar man upp diskussion om princip-/detalj-/ och
andra lösningar på diverse frågor som avser tillgänglighet för
funktions-hindrade. Även åtgärdsbehov som lokaliserats
diskuteras.
Tidigare träffades gruppen 4 ggr/år, nu sker dessa 2 ggr/år.
Nästa träff är inplanerad den 23 maj.
Tekniska förvaltningen har för 2012 budgeterade
investerings- medel om 400 tkr (Lokalförsörjningsenheten)
och 500 tkr (Gatu- och parkenheten). Utöver detta finns
investeringsmedel om 300 tkr för ombyggnad av gamla
lekplatser, varvid dessa samtidigt tillgänglighetsanpassas.
Under förra året åtgärdades på gatusidan bl.a. Hultaområdet
där kantstenar togs bort vid trottoarer, två busshållplatser
anpassades utanför Lernia. Ronneby kommun ligger väl
framme i jämförelse
med andra kommuner vad gäller anpassning av
busshållplatser.
Gång- och cykelbanor separeras; ny sträcka åtgärdas varje
år.
Strandgatan färdigställdes år 2011.
Detta år, under hösten, ska Prinsgatan byggas om.
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Magnus tar gärna emot synpunkter och idéer om vad andra
har gjort (t.ex. andra städer) för bättre tillgänglighet.
Bo Johansson föreslår att rådet gör ett studiebesök på Karön
framåt sommaren. Där är servicebyggnaden färdigställd.
Ny båt finns i bruk och stigen upp till restaurangen har
anpassats.
Bengt-Göran Svensson säger att det bör tillhandahållas
särskilda kort vid parkering nedanför Kulturcentrum /2 tim:s
parkering/ , då vissa sammanträden i byggnaden pågår i 3
timmar.
Magnus Graad påtalar att de p-platser kommunen hänvisar
till ligger norr om Kulturcentrum, och där finns gott om
långtids-parkeringsplatser. Gångtid till Kulturcentrum ca 2
minuter.
Magnus Graad svarar sedan på frågor, som tas upp under
andra rubriker på dagordningen.
Informationen noteras till protokollet.
§3
Svar på fråga från HSO om handikapptoalett på
Särskolan
i Kallinge.
HSO Ronneby, Bengt-Göran Svensson, har mejlat följande
fråga/ärende till rådet:
”Handikapptoalett saknas på Särskolan i Kallinge. Ärendet är
sedan lång tid tillbaka under utredning”……
Magnus Graad nämner att detta var föremål för utredning
2011, men att redovisat förslag förkastades av
verksamheten, vilket gör att ett omtag skall genomföras
under 2012.
Annette Svensson nämner att det, utöver tidigare utredning
vid åk 4-6, även saknas handikapptoalett vid åk 7-9 på
särskolan.
Vid nybyggnation är det viktigt att tänka på sådana här
brister, underströk Bo Johansson.
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Informationen noteras till protokollet.

§4
Brev till Blekingetrafiken om förbättringar för funktionshindrade som åker tåg.
Ledamöterna har med kallelsen till detta sammanträde fått en
kopia av det brev som ordf. Kristina Valtersson skrivit och
som sänts till
Blekingetrafiken i Karlskrona.
För att funktionshindrade ska kunna åka tåg utan att känna
sig diskriminerade önskas följande förändringar:
• tak/skydd för väder och vind ska finnas
• det ska vara minst 2 sittplatser/järnvägsstation
• signalknapp ska finnas i anslutning till platserna
• sittplatserna ska vara väl synliga.
Mejlsvar kom dagen före sammanträdet från Trafikverket,
som fått del av skrivelsen till Blekingetrafiken. Svaret delas ut
till ledamöterna.
Trafikverket äger ”mötesplatserna” som finns utplacerade vid
stationen i Bräkne-Hoby och Ronneby. De är en del i en
nationell tjänst ”Stationsledsagning” som bl.a. SJ utnyttjar. De
är endast avsedda att vara en tydlig plats där Trafikverkets
ledsagare och personen som ska ledsagas till tåget ska
sammanstråla. Är således inte tänkt som en mer allmän plats
att vänta på och inte till för att tågpersonalen ska
uppmärksamma personer som sitter vid den.
Blekingetrafiken har valt att stå utanför den nationella
ledsagnings-tjänsten och istället arrangera detta i egen regi
(och väljer då andra platser att mötas) varför dessa
mötesplatser i dagsläget inte används. Trafikverket kommer
därför överväga att ta bort skyltarna.
Magnus Graad tipsar om att rådet kan kontakta Anna
Claesson, som är info-ansvarig vid Blekingetrafiken, för att få
besked om hur de tänker sig att arrangera detta behov
framöver.
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Varför inte flytta mötesplatserna till perrongen, under tak,
föreslår Annette Svensson.
Rådet beslutar att ny kontakt ska tas med Blekingetrafiken för
besked om hur man där kan lösa problemet.
Informationen noteras till protokollet.

§5
Förslag från HSO – Utse ”Årets anpassning i
kommunen”.
HSO har gm ordf. Annette Svensson tagit upp
frågan/förslaget
om att kommunen utser ”Årets anpassning i kommunen”.
Antingen att KFR eller en nämnd får i uppdrag att utse
vinnare för varje år. Det kan vara en morot för andra om de
anpassningar som görs 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.
Diskussion i rådet om förslaget.
Annette Svensson har hämtat idén ifrån Karlshamn.
Förslag på bra anpassningar kan fås in från allmänheten med
hjälp av media och kommunens hemsida på nätet.
Tillgänglighetsgruppen skulle kunna få i uppdrag att utse
vinnare.
Låt priset få samma uppmärksamhet som andra pris, t.ex.
kultur-priset.
Förslaget kan tas upp med fastighetsägarföreningen, bra
goodwill.
Idén är bra, varför inte höra med Karlshamns kommun hur de
har har gjort, säger Bo Johansson som avslutning på
diskussionen.
Kristina Valtersson föreslår att en annonsering om idén görs i
mars månad.
Informationen noteras till protokollet.
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§6
Fråga från HSO – Handikappanpassning i Kockumhallen.
Annette Svensson, HSO, fick i början av december ett mejl
från en personlig assistent, som för sig och sin brukares (som
är rullstols- buren) räkning önskade att sittplatsläktaren i
Kockumhallen, Kallinge tillgänglighetsanpassas.
Ledamöterna har fått ta del av hela mejlet med kallelsen.
Ramp fanns placerad bredvid ”borta stå” – alltså den del av
läktaren som bortalagets klack är hänvisad till.
Det ”var” emellertid inte så kul för brukaren som oftast är närvarande vid hemmamatcher, att behöva sitta bredvid ”borta
stå” och lyssna på bortalagets klack.
Undertecknad sekreterare har varit i kontakt med fritidschef
Tommy Johansson per telefon. Han berättade att en ny ramp,
större och bättre, har ordnats. Nu finns plats för 3 personer
vid ”hemma-läktaren”. Detta blev klart till den 4 januari.
Brukaren och assistenten hade från början tagit upp
problemet med vaktmästaren, som i sin tur tagit kontakt med
fritidschefen. Tommy Johansson och konsulent Peter Nilsson
var på plats och satte sig in i ärendet, innan arbetet
påbörjades.
Christel Ronnmar omtalar att ytterligare en ramp högre upp
på läktaren är på gång, som i dagsläget är klar till hälften
ungefär.
Frågan med svar noteras till protokollet.
§7
Åtgärdslistan
Här berörs endast de ärenden, i vilka någon förändring finns
att meddela av Magnus Graad och undertecknad sekreterare,
sedan föregående sammanträde.
Ärende 1 – Tillgänglighetsåtgärder i Stadshuset.
Magnus Graad konstaterar att skyltningen inom Stadshuset
har blivit en ”långbänk”, vilket har med den pågående
organisations-översynen att göra.
MiljöTeknik kommer att flytta ut från Stadshuset.
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Tf fastighetschef Ola Liljerum ska tillsammans med
organisations-representanterna i Tillgänglighetsgruppen se
över skyltningen.
Processen är igång, men något förslag har ännu inte
presenterats.
Ärende 3 – En offentlig toalett saknas i Kallinge
Förra året fanns diskussioner om att med Chaplin-huset
samordna iordningsställandet av en handikappvänlig toalett i
Kallinge.
Ärendet har skjutits fram till år 2014, meddelar Magnus
Graad.
Ärende 7 – Cykel- och gångbanan uppifrån Persborg och ned
mot centrum längs Blasius Königsgatan
Omkring månadsskiftet augusti/september förra året
skapades en markeringslinje på rubricerad sträcka för att
skilja cykel- och gångbanan åt. SRF önskar också en
upplysande symbol i gatan, lik den som gjorts på
Strandgatan.
Trafikmärket (skylten) redovisar vilken sida som är gångsida
respektive cykelsida. I samtliga fall förläggs cykelsidan på
delen närmast biltrafiken. När det bedömts som svårt att
förstå vad som gäller, målas en symbol in på gångbanan. I
detta fall finns det inte behov av detta, säger Magnus Graad.
Det skulle innebära ett stort antal symboler om vi skulle
genomföra detta på samtliga separerade gång- och
cykelbanor.
Ärende 11 – Tillgänglighet till butiken Fiskbiten intill
Systembolaget
Sekreteraren meddelar att cementkanten som fortsätter en bit
efter räcket utanför entrén till butiken Fiskbiten har gulmålats
någon dag vid årsskiftet 2011/2012. SRF har också noterat
åtgärden.
Ärendet är därmed klart.
Informationen noteras till protokollet.
§8
RBU Blekinge – info om dess verksamhet.
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Christel Ronnmar berättar om sin intresseorganisation,
Föreningen för Rörelsehindrade Barn – och Ungdomar (RBU
Blekinge).
Hon sitter med i styrelsen. RBU har funnits sedan 1955.
Har c:a 12.000 medlemmar i Sverige , varav ungefär 100
medlems- familjer finns i Blekinge.
Flera grupper ingår, bl.a. ADHD/Damp, Cp och
muskelsjukdomar.
RBU uppvaktar politiker, organiserar kampanjer, kurser och
konferenser. Ger information om bostadsanpassning och
olika slag av stöd.
Kontaktombud finns för varje funktionsgrupp. Varje
länsförening har kontaktombud.
Möten hålls ungefär var 6:e vecka. Ungefär vartannat år
ordnas resor utomlands. Andra aktiviteter som ordnas för
medlemmarna
är bowling, bad på Kaskad i Tingsryd (heldagsabonnemang),
teaterresor och resor till Ullared.
Informationen noteras till protokollet.
§9
FUB:s försäkring för funktionshindrade.
Annette Svensson informerar om FUB:s hemförsäkring,
benämnd UNIK hemförsäkring –HemExtra.
Broschyr om försäkringen delas ut till ledamöterna.
Funktionshindrade erbjuds ofta olika hjälpmedel. De får dock
själva ersätta dem ekonomiskt, om de går sönder. En del
vågar inte ta emot hjälp medel, pga att deras hemförsäkring
sällan täcker skadorna. Som regel gäller inte en hemsäkring
om man är oaktsam, bl.a ej heller om andra har tillgång till
nyckel till ens bostad.
FUB har tagit fram UNIK försäkring tillsammans med
försäkrings- bolaget If Skadeförsäkrings AB; en olycksfallsoch hemförsäkring som är rikstäckande. Basförsäkringen
kostar f.n. 726:-/år.
Särskilda aktsamhetskrav och föreskrifter finns beroende av
vad saken gäller.
Som exempel kan man få högst 20.000 kr för sådant man har
blivit av med i sitt hem om man glömt låsa dörren.
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Reseförsäkring finns under 45 dagar.
Olika självriskbelopp gäller, i vissa fall 25% av kostnaden
(lägst grundsjälvrisk), 300 kr för skada på eller förlust av
glasögon eller hörapparat.
10 tim/år kan man få rättshjälp från advokat (t.ex. vid
överklagande av domslut).
UNIK har funnits i 1,5 – 2 år.
Per Liljeroos, som har varit VD för försäkringsbolag, är
företrädare för dem som tecknat försäkring, om tvist uppstår.
Man måste vara medlem i Riksförbundet FUB, Hjärnkraft eller
Hjärtebarnsförbundet för att få teckna denna försäkring.
OBS! Nya försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Hemsida: www.unikforsakring.se .
Telefon: 08 – 508 866 88.
Informationen noteras till protokollet.
§ 10
Övriga frågor.
a) Planering av besök på Spa-anläggningen vid Ronneby
Brunn och på Karön.
Kristina Valtersson föreslår att besöken ovan kombineras och
läggs på samma dag, det sista sammanträdet före
sommaren, dvs. onsdagen den 30 maj, vilket godkänns av
samtliga ledamöter.
Ingrid Karlsson förordar att handlingar om vad som beslutats
ang. Spa-anläggningen från början tas fram och tas med vid
besöket.
b) Information om Anhörigstöd.
Lena Jacobsson, projektledare, för Anhörigstöd är beredd att
berätta om detta projekt vid nästa sammanträde, den 28
mars.
Hon har lämnat info-blad för utdelning vid detta
sammanträde:
- Seminarieserie för anhöriga (4 info-tillfällen på Vidablick
under våren.
- Inbjudan till första föreläsningen den 1 februari.
c) Uppdatering av Tillgänglighetsguiden.
Kristina Valtersson omtalar att Tillgänglighetsguiden som
finns på kommunens hemsida på nätet behöver uppdateras.
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För hjälp med detta kan kontakt tas med kommunikationschef
Leif Söderlund. Han kommer att bjudas in till nästa
sammanträde för diskussion om detta. Det vore bra om en
eller flera föreningar är villiga att hjälpa till att uppdatera
guiden mot viss ekon. ersättning.
Gå in på ”Omsorg och Hjälp” överst på kommunsidan för
vidare tryck på vänster sida: Handikapp, funktionsnedsättning
– Tillgänglighet; klicka på rad som hänvisar till
Tillgänglighetsguiden.
d) Avtackning av undertecknad sekreterare
Undertecknad ska snart avsluta tjänstgöringen inom
kommunen, för pension. Avtackas med blommor av
ordföranden för min tid (c:a 11,5 år) som sekreterare i rådet.
Jag önskar rådet god fortsättning med arbetet, bl.a. för att få
kommunen så tillgänglig som möjligt för alla (invånare som
tillfälliga besökare).
Ny sekreterare i KFR blir Ann Hermansson
(nämndssekreterare på kommunledningsförvaltningen).
Övriga frågor noteras till protokollet.

