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Datum

Rådet för funktionshinderfrågor

2018-03-08

Plats och tid

Sammanträdesrummet, Lagunen, kl. 10.00 – 11.30

Beslutande

Ledamöter

Joakim Engström (MP), ordförande
Lars Petersson (S)
Eric Berntsson (SD)
Charlotte Söderlund (FUB Bromölla/Sölvesborg)
Arne Petersson (HRF)
Kristina Bondesson (SRF)
Inger Candevi (PSO)

Övriga närvarande

Ersättare

Leif Zadig (M)
Tjänstemän

Roger Jensen (information § 3)
Christer Björk, parkingenjör (information § 4)
Gitana Grikainiene, sekreterare

Justerare

Lars Petersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-03-13 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Gitana Grikainiene

Ordförande
Joakim Engström
Justerare
Lars Petersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Rådet för funktionshinderfrågor

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och utvecklingsenheten

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2018-04-05
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § 1

Val av justerare och tid för justering
Rådet för funktionshinderfrågors beslut
Lars Petersson (S) utses att justera dagens protokoll.
Tid för justering är tisdagen den 13 mars 2018, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
_____

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § 2

Godkännande av dagordning
Rådet för funktionshinderfrågors beslut
Dagordningen godkänns med tillägg till punkten “Information från
Ritningsgranskningsgruppen”.
_____

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § 3

Underhåll av hörselslingor i kommunens offentliga
lokaler
Rådet för funktionshinderfrågors beslut
Rådet för funktionshinderfrågors synpunkter om underhåll av hörselslingan
framförs enligt följande:


Det ska finnas en enkel bruksanvisning/bild i anslutning till
hörselslingans på- och avstängningsknapp för att besökare ska kunna
förstå hur hörselslingan aktiveras och hur hörapparaten ska ställas in.



Fastighetschefen bjuder in rådsmedlemmarna Leif Zadig (M) och
Arne Petersson (HRF) till kommande kontroll av hörselslingan i
kommunens lokaler.



Fastighetschefen lämnar förslag till rutiner för tillsyn och underhåll
av hörselslingor till rådet för yttrande vid nästa sammanträde den 17
maj 2018.

Ärende
Rådsmedlemmarna Leif Zadig (M) och Arne Petersson (HRF) har vid Rådet
för funktionshinderfrågors sammanträde den 18 maj 2017 lyft frågan om
behov av regelbunden kontroll av hörselslingor i kommunens offentliga
lokaler. Rådets ordförande har fått i uppdrag att ställa frågan till
förvaltningen om det finns rutiner för underhåll av befintliga hörselslingor.
Fastighetsenhetens svar redovisas på rådets sammanträde den 31 augusti
2017. Rådsmedlemmarna kommer fram till att förvaltningens rutiner för
underhåll av hörselslingor inte är tillräckliga för att säkerställa dessas
störningsfria drift. Rådet beslutar att ge ordförande i uppdrag att överlämna
rådets synpunkter i ärendet till förvaltningen.
Vid sammanträdet den 30 november 2017 redovisas det kompletterande
svaret från kommunens fastighetschef. Rådet fattar beslut att kalla in
fastighetschefen för ytterligare information och diskussion om underhåll av
hörselslingor i kommunens offentliga lokaler.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § fort 3

Fastighetschefen Roger Jensen deltar på sammanträdet och informerar om
arbete kring hörselslingor som finns på Humlescenen i Humleskolan, i
Sessionssalen i Kommunhuset, i Hörsalen på Kulturpunkten samt i Valje
och Västanå samlingslokaler. I dessa lokaler finns en skylt med
kontaktuppgifter såsom e-postadress för felanmälan och telefonnummer till
kommunens fastighetsjour vid akuta fel, ifall hörselslingan inte fungerar.
Vid större arrangemang, till exempel på Humlescenen finns alltid personal
från fastighetsenheten som kontrollerar att slingan är på och att den fungerar
som den ska, utan besvärande störningar.
För att säkerställa slingsystemets störningsfria drift, utför fastighetsenheten
regelbundna kontroller av dess. Fastighetsenheten har köpt in utrustning för
att kunna funktionsprova anläggningarna. Tillsammans med Kulturpunktens
personal kommer även skriftliga rutiner för underhåll av hörselslingan att
tas fram.
Ärendets tidigare handläggning
Rf § 5/2016
Rf § 11/2017
Rf § 18/2017
Rf § 24/2017
______

Exp
Roger Jensen, fastighetschef

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § 4

Åtgärdslista
Rådet för funktionshinderfrågors beslut
Åtgärdslistan revideras och följande punkt ska läggas till:


Behov av en ramp vid entrédörr till frisörsalongen i Näsum.

Trafikingenjör Johan Lund ska bjudas in till rådets sammanträde den 17 maj
2018.
Ärende
Rådet går igenom vad som återstår att åtgärda av punkterna på åtgärdslistan.
Parkingenjör Christer Björk deltar på dagens sammanträde och svarar på
frågor om genomförda tillgänglighetsskapande åtgärder.
För att få svar på kvarstående åtgärder gällande framkomlighet på gång- och
cykelvägar med mera föreslår ordförande Joakim Engström (MP) att
kommunens trafikingenjör Johan Lund ska bjudas in till rådets nästa
sammanträde.
______

Exp
Tekniska enheten
Johan Lund, trafikingenjör

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § 5

Information från Ritningsgranskningsgruppen
Rådet för funktionshinderfrågors beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Rådet för funktionshinderfrågor har fått tillfälle att yttra sig till
Myndighetsnämnden i Bromölla kommun över plan- och fasadritningar
avseende bygglov för:
- nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten Gualöv 61:113
(Sandvägen 2A) i Gualöv,
- ombyggnad och fasadändring av personallokaler på fastigheten Hammaren
4 (Verkstadsgatan 7) i Bromölla.
Ritningsgranskningsgruppens yttrande till Myndighetsnämnden redovisas.
______

Exp
Ritningsgranskningsgruppen

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-03-08

Rådet för funktionshinderfrågor

Rf § 6

Övriga frågor


Information om utställning “Livsbild - 20 röster i tid och rum”

Charlotte Söderlund (FUB Bromölla/Sölvesborg) delar med sig av en
tidning “Livsbild - 20 röster i tid och rum”. Under ett års tid har Nordiska
museet och Handikapphistoriska föreningen samlat in 260 berättelser om att
leva med funktionsnedsättning nu och förr i tiden. Tjugo berättelser om
människor med olika funktionsnedsättningar vardagsliv har valts ut till
utställningen. Alla berättelser som samlats in finns i original på
www.livsbild.se.


Information om temakväll om LSS i Växjö

Charlotte Söderlund (FUB Bromölla/Sölvesborg) informerar om en
temakväll om LSS i Växjö den 9 april 2018 som arrangeras av
Riksförbundet FUB tillsammans med länsförbundet FUB Kronoberg och
lokalföreningar. Två rapporter om LSS kommer att representeras - forskaren
Monica Larssons granskning av tillämpningen av begreppet ”normalt
föräldraansvar”, vid avslagsbeslut på ansökningar om LSS-insatser och
assistansersättning samt rapporten ”500 FUB-röster om LSS”. Konferensen
är avgiftsfri och anmälan görs på www.fub.se/LSS-kvall-Vaxjo-2018 senast
den 26 mars 2018.


Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 maj 2018, kl. 9.00 i
Studierummet på Lagunen med möjlighet efter sammanträdet att gå Lilla
Kungsleden.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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