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Kommunala Rådet för Funktionshinder 2013-12-04 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 19 50 
 
Närvarande 

Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (C) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Birgitta Larsson, (RP) Per Magnusson, SRF 
Bo Johansson, (S) Marie Staffas, FUB 
Annette Svensson, FUB Astrid Hansson, HRF 
Ann-Christine Andersson, HSO EP Stig Karlsson, HLS 
BengtGöran Svensson, HRF Daniel Broström, HSO 
Ingelöv Svensson, R  
Maj-Britt Olsson, HLS  
Gert Månsson, DHR  
  

Övriga deltagare: Ann Hermansson sekreterare 
 

Övriga deltagare delvis: Urban Wrångemyr och Tony Granath Tillgänglighetsdatabasen Karlshamn,  
Per Engkvist projektledare 
 

Utses att justera: Daniel Broström 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2013-12-12 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  50 - 58 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Daniel Broström 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2013-12-04 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-12-13 
 
Datum för anslags nedtagande:  2014-01-07 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 50 Val av justerare. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.  
 
Daniel Brostöm utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 51 Information om Tillgänglighetsdatabasen. 
Urban Wrångemyr och Tony Granath lämnar en kort presentation av sig själva.  
 
TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och 
besökare om tillgänglighet i vardagen. Det kan handla om allt från fiskeplats, slott 
och hotell till vårdcentral och bibliotek 

De anläggningar och kommuner, (ca 40 - 50), som finns presenterade i TD har 
antingen själva genomfört eller låtit någon extern inventerare genomföra 
inventeringen. Anläggningarna ansvarar själva för att inventeringarna stämmer, 
stickprov görs för att säkerställa att det är korrekt.  
 
Alla inventeringar görs med basformulär som kan anpassas efter varje verksamhets 
utformning. Formulären består av ett antal kriterier som har arbetats fram av Västra 
Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, representanter från näringen och den 
samlade funktionshindersrörelsen.  
 
Till grund för TD ligger lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter. 

Utbildningen är indelad i en teoretisk del som ger en allmän kunskap om 
tillgänglighetsbegreppet samt att hitta i TD och en praktisk del där man ute i fält 
provar på att praktiskt inventera en anläggning. Efter genomförd utbildning görs en 
webbaserad test och efter detta erhålls log in och lösen i TD. 

Utrustning som krävs: 
• Surfplatta med uppkoppling 
• Måttband  
• Digitalkamera  
• Lutningsmätare  
• Ljushetsmätare 
• Nickeltest 

Tidsmässigt kan en inventering ta allt mellan en timma till flera timmar, beroende på 
verksamhetens storlek 
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Vid registrering loggar man in på sitt användarkonto och väljer att fylla i formuläret 
och frågorna. Det går att ladda upp ljudfiler, rörlig bild samt bifoga bilder, skriva 
bildtext samt infoga kommentarer i detta läge. 

Vid uppdatering börjar man med att titta på hur TD-informationen ser ut för 
besökaren via den egna hemsidan eller direkt i TD. Om det inte stämmer logga in på 
den anläggning det gäller och välj ”fyll i formuläret”. Justera med den uppdaterade 
informationen och spara. 

Gå till anläggningens egen hemsida och klicka på TD:s logga eller sök via www.t-
d.se och anläggningens namn. Sök fritt, via karta eller anläggningens namn. Inom 
anläggningen är det även möjligt att söka via målgrupper. 
 
Informationen ska uppdateras varje år, av de som är anslutna till TD. I visningsläget 
av informationen anges när verksamheten senast uppdaterades. Vid synpunkter på 
inventeringen kontakta anläggningen.  

Karlshamn erbjuder hjälp och stöd vid en eventuell uppstart i Ronneby kommun. 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran Svensson, 
Annette Svensson, Gert Månsson, samt Per Magnusson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Urban 
Wrångemyr och Tony Granath för en intressant och givande information. 
 

• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________  
 
§ 52 Information om föreningslokaler – Per Engkvist. 
 
Per Engkvist lämnar en kort information om föreningslokalerna. 
 
För tillfället håller man på att fördela ut nycklar till lokalerna. Det har satts dit 
armstöd på toaletterna. Samordning mellan de föreningar som hyr lokaler har ännu ej 
genomförts, gällande städning mm. SPF lånar vid behov ut kök och den stora lokalen.  
Eventuellt kommer man att göra en ombyggnad av entrén. Parkering i anslutning till 
lokalen är ett bekymmer, då parkeringsplatserna är allför få. Soprum finns på gården 
med ingång genom passagen vid biografen. 
 
Tekniska förvaltningen hyr av Ronnebyhus. En förhandling gällande hyran fr o m 
2014-04-01 ska diskuteras tillsammans med Fritid- och kulturförvaltningen, Tekniska 
Förvaltningen och Ronnebyhus.  Föreningar kan söka bidrag för hyra genom Fritid-  
och kulturförvaltningen. 

http://www.t-d.se/�
http://www.t-d.se/�
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I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran Svensson, 
Annette Svensson, Maj-Britt Olsson, Ann-Christine Andersson, Gert Månsson, Astrid 
Hansson och Stig Karlsson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Per 
Engkvist för informationen. 
 

• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________  
 
§ 53 Frågeställningar efter reportage i Kalla Fakta.  
 
Ordförande Kristina Valtersson informerar beträffande reportage i Kalla Fakta 
angående LSS. Socialnämnden tar å det bestämdaste avstånd från den form av 
föreläsning som framfördes i Kalla Fakta. 
 
Socialförvaltningen har använt Kommunlex, Jonas Reinholdsson, vid utbildnings-
tillfällen,  dock ej som juridisk sakkunnig. I början av mandatperioden hade 
Socialnämndens ledamöter möjlighet att närvara vid utbildning i SoL, LSS, HSL, 
Sekretess och förvaltningslagen. Sammanfattningsvis en intressant och givande 
utbildningsdag. 
 
Med anledning av ovanstående ställer Annette Svensson följande frågor till 
förvaltningschef Birgitta Ratcovich: 
 
Har man inom Ronneby kommun utbildat LSS-handläggare i hur man ger avslag på 
ansökningar? 
 
Jobbar förvaltningen på rätt sätt? 
 
Skiljer sig bedömningen åt mellan handläggare? 
 
LSS, är en rättighetslag och borde vara fristående och ligga direkt under 
Kommunstyrelsen, detta borde även gälla KFR anser Annette Svensson. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, Bo 
Johansson, Ann-Christine Andersson, Gert Månsson och Bo Johansson. 
 
KFR:s ledamöter anser att det var mycket bra att informationen delgavs på 
sammanträdet. 
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• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 

_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
 
§ 54 Luciapriset. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar de förslag som kommit in. Det har varit 
mycket information om priset i pressen. Diskussioner förs om att priset ev ska delas 
ut vartannat år eller en gång/mandatperiod, då det är få nomineringar inkomna. 
 
Totalt har 3 nomineringar inkommit, Fiskbiten, Film & Fabel och Ronnebyhus. 
 
Fiskbiten - Viss gul markering vid stenkant som hjälp för synskadade, räcke att hålla 
sig i. Inne i affären finns gott om utrymme för framkomlighet med rullator eller 
rullstol. 
 
Film & Fabel – Ramp vid ingången, bra tillgänglighet inne i butiken och vid kassan. 
 
Ronnebyhus – Vita rondeller vid varje trappavsats, mycket bra, hiss och dörröppnare. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson 
Marie Staffas, BengtGöran Svensson, Gert Månsson, Stig Karlsson, Ann-Christine 
Andersson samt Inge-Löv Svensson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att utse Fiskbiten till 
Luciapristagare år 2013.  

 
Ordförande Kristina Valtersson och BengtGöran Svensson kommer att dela ut priset i 
samband med Luciafirande i Ronneby Sporthall den 13 december. 
_____________________ 
 
§ 55 Sammanträdesdagar 2014. 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar för KFR 2014 presenteras. 
 
Förslag är onsdagar kl 17 00, den 19 februari, 23 april, 11 juni, 20 augusti, 22 oktober 
och 3 december. 
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• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att genomföra 2014 års 
sammanträdesdagar enlig förslaget.  

_____________________ 
 
§ 56  Åtgärdslistan. 
 
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som 
skett sedan förra mötet. 
 
Diskussion förs ang trottoarkant mitt emot entrén Ronneby Brunn. ABRI är vidtalade 
i ärendet och KFR ska återkomma med förslag till åtgärd. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Gert Månsson, Inge-
Löv Svensson, Ann-Christine Andersson samt Stig Karlsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 57 Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson informerar att SPF har inventerat Kungsgatan och 
Karlskronagatan och ska även försöka hinna med sidogatorna. Därefter kan  
Tillgänglighetsguiden delvis uppdateras.  
 
Ronneby borde ha en speciell enhet för att sköta detta eller köpa in tjänsten. Region 
Blekinge har medel att söka för att utveckla och starta upp projekt. 
 
Ett projekt skulle kunna var att utveckla tillgängligheten på allmänna platser och i 
affärer.   
 
Det är viktigt att de som står långt ifrån arbetsmarknaden får hjälp med att komma ut 
i arbetslivet. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Gert Månsson, 
Annette Svensson, BengtGöran Svensson samt Astrid Hansson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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§ 58 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson önskar alla en God och skön Jul och ett Gott Nytt År 
och avslutar mötet. 
 
Ledamöterna önskar alla detsamma. 
_____________________ 


