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Plats och tid Listerbysalen kl 17 00 – 18 15 

Beslutande Ledamöter  

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bengt Göran Svensson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2018-10-23 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25 - 32 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Birgitta Larsson  
§§                                 §§  
 
 
 
 

 

 Justerare 

 
 
 
 

 

 Bengt Göran Svensson 
 

 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2018-10-17 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-24 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2018-11-16 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Birgitta Larsson (RP) ordförande 
Bo Johansson (S) §§ 25-26 

Bengt Göran Svensson (HRF) 
Inge Blomé (Neuro förb) 
Kicki Lychnell HSO Blekinge 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson (HRF) 
Inga-Lill Johansson (R) 
Eskil Hedberg (Astma/allergi) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Katarina Blåhaga, stödassistent §§ 25-26 

Ann Hermansson sekreterare 
 

  

  

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(14) 
2018-10-17  

 

  
 

 

Justerandes sign3 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

 

§ 25 Val av justerare 
 

4 

§ 26 Information Träffpunkten – nystartad verksamhet i 
samverkan med psykiatrin, NSPH och 
vuxenskolan 
 

5 

§ 27  Information om Habiliteringsersättningen 
 

6 

§ 28 Brukargruppen – Information från förmöte 8 
   
§ 29 Information Astma & Allergiföreningen – Eskil 

Hedberg 
 

9 

§ 30 Åtgärdslistan  
 

11 

§ 31 Övriga frågor/ärende 13 
   
§ 32 Avslutning 14 
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§ 25  

Val av justerare 

 

Bengt Göran Svensson utses jämte ordförande Birgitta Larsson (RP) att 
justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 26 
 
Information Träffpunkten – Nystartad verksamhet i 
samverkan med psykiatrin, NSPH och Vuxenskolan 

 
Sammanfattning 

Stödassistent Katarina Blåhaga presenterar sig. Vidare lämnas 
information om den nystartade verksamheten Träffpunkten, som är ett 
samarbete mellan NSPH, Landstinget, Vuxenskolan och kommunen.  

Träffpunkten ligger i Studieförbundet Vuxenskolan lokaler på Västra 
Torggatan 7 A, Ronneby. Öppettiderna är onsdagar mellan, 
kl 16 00 – 20 00 och söndagar kl 14 00 – 18 00.  

Träffpunkten är en mötesplats för de som önskar ett socialt umgänge 
och vill bryta ensamhet. Alla är välkomna oavsett ålder. På Träffpunkten 
kan man finna gemenskap och syssla med olika aktiviteter som 
vederbörande känner att man är redo för. 

Projektet ska pågå fram till årsskiftet, därefter ska en utvärdering 
genomföras. Förhoppningen är att det kommer att permanentas. 

En informationsbroschyr delades ut till ledamöterna. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Inga-Lill Johansson, Astrid Hansson, 
Bengt Göran Svensson och Eskil Hedberg.  
 
Ordförande Birgitta Larsson framför sitt och övriga ledamöters tack för en 
givande information. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 27 
 
Information om Habiliteringsersättningen 

 
Sammanfattning 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar information om 
Habiliteringsersättningen.  

Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan beviljas som 
stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i form av 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer 
som i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande 
begåvningshandikapp, eller personer med varaktiga psykiska 
funktionsnedsättningar har en habiliteringsersättning.  
 
Daglig verksamhet kan vara gruppverksamhet i särskilda lokaler eller 
utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare. Syftet med stödinsatserna är 
att främja delaktigheten i samhället och bidra till den personliga 
utvecklingen. 
 
Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott 
för en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta 
sjuk- och aktivitetsersättning och är frivillig för kommunerna, men ca  
88 % av Sveriges kommuner betalar en habiliteringsersättning. Ronneby 
kommun betalar 7,64 kr/tim i habiliteringsersättning. I dialog med 
deltagare inom daglig verksamhet framkommer att habiliterings-
ersättningen är ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott för den enskilde. Ett 
fåtal personer lämnar daglig verksamhet för ett lönearbete och det 
innebär att möjligheten att påverka sin ekonomi i positiv riktning är svår 
för de flesta som har daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen i 
Ronneby kommun har höjts med 64 öre på 10 år. 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela 
stimulansmedel till kommunerna för habiliteringsersättning. Statsbidraget 
får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Socialstyrelsen betalar ut 1085 000 kr under 2018 till Ronneby kommun. 
Detta stimulansbidrag kan endast nyttjas under 2018.  
 
Ca 126 personer har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ca 43 
personer har beslut om sysselsättning enligt SoL.    
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Kommunstyrelsen beslutade, efter ett förslag från socialnämnden, att 
stimulansbidraget/habiliteringsersättningen ska betalas ut som ett 
engångsbelopp vid två tillfällen under 2018, 1/7 respektive 31/12. Detta 
gäller endast år 2018. 
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 28 

 
Brukargruppen - Information från förmöte 
 

Sammanfattning  

Minnesanteckningar får Brukargruppens möte delades ut till 
ledamöterna. 

Astrid Hansson, som var med på brukargruppsmötet, föreslår att denna 
punkt överförs till nästa sammanträde, på grund av att flera av 
Brukargruppens ledamöter inte är närvarande vid dagens sammanträde. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder återaktualiserar denna punkt 

på sammanträdet den 21 november 2018. 

________________ 
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§ 29 

 
Information  Astma & Allergiföreningen 

Sammanfattning  

Eskil Hedberg, ordförande i Astma & Allergiföreningen i Ronneby lämnar 
information och visar en Power Point presentation om föreningen. 

Astma & Allergiföreningen firar 50 år nästa år.  

Förbundet ger ut en tidning, Allergia, som distribueras till medlemmarna 
sex gånger om året. 

Astma- och Allergiförbundets främsta uppdrag är att påverka hela 
samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar. 
Det innebär att de opinionsbildar för förändringar som leder till ökad 
tillgänglighet till olika miljöer för människor med allergier och 
överkänslighet. 
 
Framgångsrika exempel är kontinuerliga skärpningar av tobakslagen, 
vilka inneburit att allt färre ofrivilligt utsätts fört tobaksrök. Dessutom 
arbetas det mycket med att öka uppmärksamheten kring brister i 
skolornas fysiska miljö. Förbundet arbetar även för en förbättrad och 
likvärdig vård för människor med allergisjukdomar. 
 
I de lokala astma- och allergiföreningarna bedrivs det en mångsidig 
social verksamhet. Man arrangerar läger för ungdomar, utflykter för alla 
åldrar, föredrag, studiecirklar och träffar för föräldrar till barn med 
allergier. Astma- och Allergiförbundets uppgift är att stödja dessa 
aktiviteter. 

UA, Unga Allergiker, finns till för barn och unga mellan 6 och 29 år som 
har astma, allergier eller annan överkänslighet. Medlemmarna finns i 
lokalföreningar runt om i Sverige, tyvärr har inte Ronneby någon förening 
i dagsläget. 

Forskningsfonden kom till under Röda Fjädern kampanjen 1989. Efter en 
kampanj på tre månader fick förbundet en check på 62 miljoner kronor, 
Fonden delar årligen ut 5-8 miljoner kronor och har sedan 1991 delat ut 
över 100 miljoner till forskning. Blomsterfonden stödjer rehabilitering och 
rekreation till medlemmar. Föreningar får stöd till läger och olika 
utbildningar.  

Barnallergifondens medel ska användas till rekreation för barn och att 
stödja direkta åtgärder för att främja astma- och allergisjuka barns 
hemmiljöer, samt stödja forskning för dessa barns övriga miljöer.  

http://www.allergia.se/
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Blekinge samarbetar mycket med Jönköpings förening. I somras 
genomfördes en familjehelg på Gotland, vilket var mycket uppskattat. 

Nästa år ska föreningen genomföra utbildning i medveten andning.  

Södergården Åre är ett allergivänligt boende i hjärtat av det svenska 
fjället. Det är den enda anläggningen i Norden som är anpassad till att 
vara tillgänglig för de som har svåra allergier och astma. 

Det finns 100 allergiombud i Blekinge, i Ronneby 19 st. 

Under åren 2003-2013 har barnallergin ökat med 50 %, detta bl a 
beroende på att det idag är lättare att upptäcka. 

900 000 personer har allergi, 1 200 000 har eksem och 1 200 00 har 
pollenallergi. 

 
Ordförande Birgitta Larsson framför sitt och övriga ledamöters tack för en 
givande information. 

  

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 30 

 
Åtgärdslistan 
 
Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Larsson redovisar åtgärdslistan. 
 
Eskil Hedberg tar upp att det saknas förhöjda kanter vid busshållplatsen 
på Väster vägens båda sidor vid XL-Bygg och m fl ställen. Gatu- och 
parkchef Patrik Hellsberg har satt ihop ett material med information om 
busshållplatsernas utformning och placering. Materialet cirkulerade bland 
ledamöterna. 
 
Att det på parkeringen vid Apoteket i Kallinge är stora hålor som behöver 
åtgärdas. Ärendet översänds till Ronnebyhus. Enligt uppgift ska detta 
vara åtgärdat.  
 
Kerstin Schuhmeier Axvägen 5 Ronneby har framfört att Blekinge 
trafiken har tagit bort hållplatsen på Lindblomsvägen, nedanför Axvägen. 
Svårt för synskadade och funktionsnedsatta att ta sig till staden mm. 
Hennes vänner kan inte ta sig till henne. 
 
Inga-Lill Johansson framför synpunkter på busstrafiken i Kallinge/ 
Ronneby. Förut gick den buss som går en gång i kvarten även om 
Linfältsvägen men nu går den istället till Ronneby Airport där den vänder 
åter mot Ronneby resecenter, vilket innebär att funktionshindrade som 
inte klarar att ta sig till Kallinge torg eller Fanjunkarvägen inte kan åka 
den bussen. De har då istället buss 150 som på dagarna måndag-fredag 
går en gång i timmen men på kvällarna och lördag-söndag varannan 
timma. Den går direkt till Karlskrona vilket är bra. Kommer man däremot 
med tåget från Karlshamn funkar det inte alls eftersom den på 
vardagskvällar och lördagar och söndagar avgår från resecentrum till 
Kallinge samma minut som tåget kommer in vilket gör att det inte finns 
en chans för de som är funktionsnedsatta att hinna med bussen, 
Funktionsnedsatta har svårt att vänta på nästa buss i två timmar för att 
komma hem. 
 
Astrid Hansson tar upp ett ärende som gäller sommarbåtstrafiken. Vid 
bryggan nedanför Ronneby Brunn finns en nygjord fin trätrappa med 
ledstång. På båten finns endast ledstång vid ena sidan och på återvägen 
när personen skulle stiga av fanns det inget att hålla sig i. Personen 
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tappade balansen på båten och föll. Vederbörande fick koncentrera sig 
på att inte fall i vattnet mellan båten och bryggan. 
 
Bengt Göran Svensson framför att dörröppnaren och hissen inte 
fungerade när de hade sitt möte. Felanmälan ska göras till tekniska 
förvaltningen.   
 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Inga-Lill Johansson, Astrid Hansson, 
Bengt Göran Svensson och Eskil Hedberg.  
 
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till 

dagens protokoll. 

 

 Översända ärendet gällande buss och båttrafik till Blekinge 

Trafiken. 

________________ 

 

Exp.  
Blekinge Trafiken  
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§ 31  
 
Övriga frågor/ärenden 
 
Sammanfattning 
Bengt Göran Svensson informerar att Hörselskadades förening och Hjärt 
o lungföreningen ska genomföra en gemensam aktivitet fredagen den 19 
oktober i lokalerna på Strandgatan 8 i Ronneby. Öppet hus mellan 
kl 10 00 – 14 00. De erbjuder hörseltest och visar film om hjärtstopp och 
hur man gör kompressioner på en docka. 
 
Kicki Lychnell informerar att HSO Blekinge bjuder in till en öppen 
föreläsning med Mona Pihl, Livets möjligheter, för personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga, den 29 november 2018  
kl 18 00- 20, Hörsalen, Kulturcentrum, Fri entré. 
 

I Kommunala Rådet för Funktionshinders reglemente står det under § 4 
De organisationer med betalande medlemmar inom Ronneby kommun 
som tillhör en rikssammanslutning för personer med 
funktionsnedsättning, får representera rådet och utser vardera en 
ledamot samt en ersättare för denne.  

Organisationer som vill bli representerade i rådet ska före den 1:e 
november det år kommunfullmäktige väljs, anmäla ledamöter och 
ersättare till Socialnämnden.  
  
Organisationerna har rätt att under löpande mandatperiod utse nya 
ledamöter och ersättare 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Bengt Göran Svensson, Kicki Lychnell 
och Astrid Hansson.  
 
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor/ärenden till dagens protokoll. 

 

 Uppmanar ledamöterna att utse en ledamot och en ersättare och 

sända in desamma till rådets sekreterare.  

________________ 
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§ 32 
 

Avslutning 

 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) tackar för visat intresse och avslutar 
mötet. 

________________ 

 


