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Sammanträdesdatum 

2019-10-09 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, kl. 17:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Inga-Lill Johansson, Reumatikerförbundet  

Justeringens plats och tid Stadshuset, onsdag 2019-10-09, kl. 18:00, Listerbysalen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 19-26 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Anna Carlbrant (-) 

 

 Justerare 

  

 
Inga-Lill Johansson, Reumatikerförbundet 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala rådet för funktionshinderfrågor  

Sammanträdesdatum 2019-10-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-09   

Datum då anslaget tas ned 2019-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anna Carlbrant, ordförande  
Malin Månsson (S), socialnämnden 
Ola Robertsson (S), kommunstyrelsen  
Birgitta Lagerlund (M), socialnämnden  
Inge Blomé, Neuroförbundet  
Kicki Lynchnell, HSO Blekinge-Handikappföreningars samarbetsorganisationer 
Ann-Kristin Ek, HSO Blekinge-Handikappföreningars samarbetsorganisationer 
Inga Lill Johansson, Reumatikerförbundet 

   

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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Ärendelista 
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§ 19 Dnr 2019-000045 006 

Val av justerare och dag för justering - KFR 

 

Beslut 

Inga-Lill Johansson utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2019-000101 006 

KFR - Godkännande/förändring i Kommunala rådet för 
funktionshinders dagordning 

 

Beslut 

Rådet godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 21 Dnr 2019-000093 709 

KFR - möjlighet till samråd med TFK samt yttrande till 
TFK avseende placering av parkbänkar - Sara 
Svensson 

 

Sammanfattning  

2019-04-11 uppmärksammade miljö- och energisamordnare Karin 

Lundberg, via programmet Stratsys, att något samråd med KFR inte hade 

gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 344/2016 avseende 

placering av parkbänkar: 

2016 
§ 
344 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Bo Johansson (S) angående 
utplacering av parkbänkar 

Tekniska 
förvaltningen får i 
uppdrag att kontakta 
och samråda med 
kommunala 
pensionärsrådet och 
funktionshinderrådet 
om antal och 
placering av 
parkbänkar 

 

Påbörjad 2017-
04-01 

2019-
04-01 

Teknik-, fritid- och 
kulturförvaltningen 

Förslag inlämnat till 
berörda parter om 
antal och ungefärlig 
placering av bänkar. 
Inväntar respons. 

 

Karin kontaktade då sekreteraren för KFR (undertecknad) som i sin tur 

kontaktade Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen (TFK). 

 

I kontakt med TFK-förvaltningen framkom det att de endast samrått med 

KPR, inte med KFR.  

 

UT har därmed, i samråd med TFK, bjudit in enhetschef Sara Svensson att 

medverka vid KFRs sammanträde 2019-06-12.   

Förslag till beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås ta informationen 

avseende förslaget av placering av parkbänkar från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, till protokollet samt vid behov yttra sig över förslaget.   
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Beslut 

Rådet enas i att Sara Svensson, representant från teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen, bjuds in till nästkommande sammanträde.  

________________ 

Exp: 

Sara Svensson, teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 22 Dnr 2019-000099 709 

KFR - val av representanter/kontaktpersoner avseende 
funktionshinderpolitiska programmet samt BID-
tillgänglighet 

 

Sammanfattning  

 I enlighet med beslut fattat av KFR 2019-04-10 § 12, tas frågan om nya 

representanter till funktionshinderpolitiska programmet samt BID-

tillgänglighet, upp på nytt.  

Avseende BID – tillgänglighet lämnas namnen på representanterna till 

näringslivsutvecklare Angelica Coleman. 

Avseende funktionshinderpolitiska programmet så är det för närvarande 

oklart vilken som kommer att ta över den arbetsuppgiften efter 

miljösamordnare Karin Lundberg. 

Så snart detta är klart kommer KFR att får information om det.     

Förslag till beslut 

 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås besluta att utse 

representanter/kontaktpersoner för funktionshinderpolitiska programmet 

samt till BID-tillgänglighet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Ola Robertsson (S) Malin Månsson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Kicki Lynchnell, HSO Blekinge-

Handikappföreningars samarbetsorganisationer, Ann-Kristin Ek, HSO 

Blekinge-Handikappföreningars samarbetsorganisationer och Inga Lill 

Johansson, Reumatikerförbundet. 

Yrkanden 

Anna Carlbrant (-) yrkar på att uppmärksamma 

kommunledningsförvaltningen på att KFR avser utse 

representanter/kontaktpersoner avseende funktionshinderpolitiska 

programmet som ska revideras 2020. Rådet vill uppmärksamma att det finns 

och vill medverka i detta arbete.       
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Propositionsordning 

Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

rådet bifaller detsamma.      

Beslut 

Rådet beslutar att uppmärksammar kommunledningsförvaltningen på att 

KFR avser utse representanter/kontaktpersoner avseende 

funktionshinderpolitiska programmet som ska revideras 2020. Rådet vill 

uppmärksamma att det finns och vill medverka i detta arbete. 

 

Rådet önskar även att den person som utses till att arbeta med programmet 

vid något tillfälle kommer på besök och presenterar sig.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Tommy Ahlqvist  
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§ 23 Dnr 2019-000055 739 

Information - KFR 2019 

 

Sammanfattning  

Nämndsekreteraren (NS) fick vid sammanträdet 2019-04-10 i uppgift att 

vidare undersöka möjligheterna att skicka ut inbjudan att delta i KFR till de 

olika handikapporganisationerna/föreningarna i Ronneby. NS har, för att 

undersöka om ett sådant utskick är i enlighet med reglementet, varit i kontakt 

med kommunjurist Mathias Kågell som uppger följande 2019-05-18: 

 

”Som jag uppfattar ert reglemente så kan inga nya organisationer bjudas in 

för deltagande under pågående mandatperiod. De nya organisationer som 

anmäler ledamöter och ersättare kommer bli representerade nästkommande 

mandatperiod. Presidiet har inga möjligheter att på eget bevåg avvika från 

reglementet med mindre än att reglementet först måste ändras.” 

 

Detta innebär alltså att nya organisationer inte kan delta med egna ledamöter 

och ersättare förrän nästa mandatperiod. Denna information delgavs till 

ordförande Anna Carlbrant (-) via mejl 2019-05-18.  

 

Nämndsekreteraren (NS) fick vid sammanträdet 2019-04-10 i uppgift att 

vidare undersöka om det finns speciella parkeringstillstånd att hämta på 

Medborgarservice avseende parkering utanför Kulturcentrum.  

Medborgarservice har ingen kännedom om detta, utan vidarebefordrade min 

fråga till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. 

 

NS har fått följande svar från adm. ass. Charlotte Ternström på Teknik-, 

fritid- och kulturförvaltningen i Ronneby kommun: 

 

”Jag har kollat och det är ingen som vet något om detta. 

Det finns speciella regler avseende dem som har ett parkeringstillstånd för 

handikappade: 
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Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är 

förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar. 

Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar 

men mindre än 24 timmar. 

På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som 

finns angiven på platsen. 

Under högst tre timmar på gågata. 

Annars så har vi ingen vetskap om detta.  

Det finns ju andra parkeringar in omgivningen som är fler timmar på t.ex. 

ovanför brandstationen (se parkringskarta):  

https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbbc2f/15422891

58606/Parkeringskarta.pdf .”   

Förslag till beslut 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås notera informationen 

till protokollet.  

Beslut 

Rådet noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 24 Dnr 2019-000050 739 

Åtgärdslistan 2019 - KFR 

 

Sammanfattning  

Nämndsekreteraren har gått igenom åtgärdslistan och rödmarkerat de 

synpunkter/frågor där KFR har erhållit svar och där det inte bedöms vara 

troligt att någon mer åtgärd eller flera svar kommer att ges.   

 

Vidare har ett nytt brev gått ut till Blekinge länstrafik 190508 avseende de 

synpunkter som lämnats på buss- och båttrafiken på KFR 2018-10-17 § 30. 

Svar har erhållits 2019-05-24.  

Bedömning 

För att uppdatera listan och eventuellt lämna plats för nya synpunkter/frågor, 

behöver KFR besluta att ta bort den rödmarkerade texten. Svar har erhållits, 

även om en åtgärd inte alltid har kunnat erbjudas.   

Förslag till beslut 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås besluta att ta bort de 

ärenden/synpunkter/frågor, där svar redan har erhållits (rödmarkerade på 

åtgärdslistan som reviderades 190527).   

Beslut 

Rådet beslutar att ta bort de ärenden/synpunkter/frågor, där svar redan har 

erhållits (rödmarkerade på åtgärdslistan som reviderades 190527). 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 25 Dnr 2019-000066 701 

Presentation av föreningarnas verksamhet - KFR 

 

Sammanfattning  

 På kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2019-04-10 § 16 beslutades 

att vid juni månads sammanträde ska ledamot Kicki Lychnell presentera 

HSO:s föreningsverksamhet. 

 

Då juni mötet och mötet i augusti ställts in ges informationen vid dagens 

sammanträde. 

 

Kicki Lychnell delar ut en broschyr till ledamöterna under sammanträdet.   

Förslag till beslut 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås att notera informationen 

om HSO:s föreningsverksamhet till protokollet.   

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2019-000052 739 

Övriga frågor- KFR 2019 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (-). 

Yrkanden 

Anna Carlbrant (-) föreslår att rådet skickar en påminnelse till samtliga 

nämnder och förvaltningar om rådet ska: 

 

Vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer 

för personer med funktionsnedsättning och kommunen. 

 

Verka för att funktionsnedsattas frågor beaktas i alla förekommande 

nämnder och förvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas 

till dessa nämnder och förvaltningar. 

 

Verka för att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets 

synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 

eller styrelse. 

 

Vara remissorgan i frågor som särskilt rör personer med  

funktionsnedsättning. 

 

Rådets uppfattning är att detta inte beaktas i alla fall.  

Propositionsordning 

Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

rådet bifaller detsamma.      

Beslut 

Rådet beslutar att skicka ut en påminnelse till samtliga nämnder och 

förvaltningar om att rådet ska  

 

Vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer 

för personer med funktionsnedsättning och kommunen. 
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Verka för att funktionsnedsattas frågor beaktas i alla förekommande 

nämnder och förvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas 

till dessa nämnder och förvaltningar. 

 

Verka för att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets 

synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 

eller styrelse. 

 

Vara remissorgan i frågor som särskilt rör personer med  

funktionsnedsättning. 

 

Rådets uppfattning är att detta inte beaktas i alla fall.  

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder och förvaltningar  

 


