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Plats och tid Listerbysalen kl 17 00 – 19 00 

Beslutande Ledamöter  

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Gert Månsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2018-05-21 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8 - 16 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Birgitta Larsson  
§§                                 §§  
 
 
 
 

 

 Justerare 

 
 
 
 

 

 Gert Månsson 
 

 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2018-05-15 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-22 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2018-06-14 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Birgitta Larsson (RP) ordförande 
Malin Månsson (S) 
Bo Johansson (S) 
Gert Månsson (DHR) 
Bengt Göran Svensson (HRF) 
Anita Sjödahl (NSPH) 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson (HRF) 
 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Anders Karlsson, förvaltningschef, miljö- och byggnadsförvaltningen 
Peter Persson, VD Ronnebyhus 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 8 Val av justerare 
 

4 

§ 9 Information från förvaltningschef Anders Karlsson 
miljö- och byggnadsförvaltningen – Enkelt 
avhjälpta hinder 
 

5 

§ 10 Information från VD Peter Persson, Ronnebyhus, 
angående tillgänglighet i bostäder 
 

7 

§ 11 Brukargruppen – genomgång av 
minnesanteckningar 
 

9 

§ 12 Begäran om remissyttrande – Taxa 
måltidsverksamhet 2019 

11 

   
§ 13 Begäran om remiyttrande – Förslag till havsplan 

för Blekinges kustkommuner. Handlingen finns på 
nedanstående länk: 
https://www.ronneby.se/interkommunal-havsplan 
 

13 

§ 14 Åtgärdslistan  
 

14 

§ 15 Övriga frågor 15 
   
§ 16 Avslutning 16 

https://www.ronneby.se/interkommunal-havsplan
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§ 8  

Val av justerare 

 

Gert Månsson utses jämte ordförande Birgitta Larsson (RP) att justera 
dagens protokoll. 

________________ 
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§ 9 
 
Information från förvaltningschef Anders Karlsson, miljö- 
och byggnadsförvaltningen – Enkelt avhjälpta hinder 

 
Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson, miljö- och byggnads-förvaltningen 
lämnar information om ”Enkelt avhjälpta hinder”. 

Enkelt avhjälpta hinder i offentliga publika och privata lokaler och på 
allmänna platser ska åtgärdas. Det gäller de delar av lokaler dit 
allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger 
och teatrar, platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen. 

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Några exempel är: Mindre 
nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, avsaknad av ledstänger, 
tunga dörrar, dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt 
placerade eller utformade, dålig belysning, dålig ljudmiljö, bristande 
kontrastmarkering och bristande varningsmarkering, bristande 
utformning av orienterande skyltning, brist på teleslinga eller någon 
annan teknisk lösning i receptioner, bristfällig skyltning, brister i 
utformning och placering av fast inredning. 

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en 
hiss eller bygga om en toalett.  

2006 genomförde förvaltningen en inventering ang tillgängligheten, där 
det gjordes ett utskick till fastighetsägare i kommunen. Det är 
fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten är tillgänglighets-
anpassad, i den mån det går att verkställa enkelt avhjälpta hinder 

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när 
förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en 
situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar 
om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. 
Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande 
för en ägare men hanterbar för en annan ägare med andra ekonomiska 
ramar. 

Kulturinstitutioner ska vara tillgängliga år 2016 och har fått statsbidrag för 
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Det gäller teater, dans, musik, 
litteratur, bibliotek, museer och utställningar. Även äldre kulturbyggnader 
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bör göras tillgängliga. Äldre byggnader och byggnader som bedömts 
vara särskilt värdefulla får förändras på ett respektfullt sätt. 

Ronneby har tecknat medlemskap hos Svenska Stadskärnor och 
upphandlat processledning för en BID-process i Ronneby. BID står för 
Business Improvement District. Svenska Stadskärnor är en 
branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med 
syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer. En attraktiv stadskärna är en generator för 
tillväxt. Stadskärnan är stadens skyltfönster. Många intressenter är 
beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Utmärkande för 
stadskärneutveckling är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, 
handel och övrigt näringsliv. Alla som berörs måste engagera sig och 
arbeta tillsammans. 

Anita Sjödahl informerar om att det ska genomföras en egen vandring för 
tillgänglighet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Bo Johansson (S), Gert Månsson, 
Anita Sjödahl och Astrid Hansson.  
 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) tackar för en intressant och givande 
information. 
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
dagens protokoll. 

________________ 

http://www.svenskastadskarnor.se/
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§ 10 

 
Information – VD Peter Persson, Ronnebyhus informerar 
om tillgänglighet i bostäder 
 
 

Sammanfattning  

VD Peter Persson, Ronneby hus lämnar information om tillgänglighet i 

bostäder. 

Ronnebyhus har genomfört en inventering av den yttre miljön, tex 
innergårdar och entréer i deras fastighetsbestånd. Vid ombyggnation av 
gårdar mm så blir det oftast mycket bra, det tas hänsyn till olika 
funktionsnedsättningar och de följer Boverkets regler. 

Flertalet av Ronnebyhus lägenheter är byggda på 50- och 60-talet, där 
trapphusen är små och trånga. I dessa är det svårt att få in hissar. Det är 
kostsamt och det kan även ta yta från lägenheterna. I vissa fall har det 
gått att sätta en hiss utanpå huset. Kostnaden för en hiss är ca 1 miljon 
kr. Ska man bygga nya hus med hiss så bör de vara stora för att inte 
kostnaderna ska bli för höga.  

Ronnebyhus är behjälpliga med minder tillgänglighetsanpassningar i sina 
bostäder. Vid större behov så får man söka bostadsanpassning genom 
miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Trygghetboendet på Espedalen uppfyller tillgänglighetskraven. Det finns i 
nuläget inga beslut om byggnation av fler trygghetsboenden. 

Det finns ett ägardirektiv att uppföra bostäder i småorterna i kommunen. 

AB Ronnebyhus har i ägardirektiv fått i uppdrag att planera för byggande 
av 50 - 100 hyreslägenheter. Ronnebyhus kommer som det ser ut nu att 
tilldelas en tomt i den södra delen av området. Husen kommer att 
planeras och byggas efter höga miljömässiga krav inspirerade av Cradle 
to Cradle men samtidigt med beaktande av att hyresnivåerna ska kunna 
betraktas som skäliga i ett Ronnebyperspektiv. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Bo Johansson (S), Malin Månsson (S), 
Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran Svensson och Astrid 
Hansson. 
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Ordförande Birgitta Larsson (RP) tackar för en intressant och givande 
information. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
dagens protokoll 

________________ 
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§ 11 

 
Brukargruppen – genomgång av minnesanteckningar 
 
Sammanfattning 
Anita Sjödahl går igenom minnesanteckningarna från arbetsgruppens 
möte den 13 mars 2018. 
 
”Kunskapsinventering av personalen inom kommunen och våra 
förtroendevalda 
Finns möjlighet till ett webbaserat inventeringsverktyg som vi kan hjälpa 
personal och förtroendevalda med att utföra. 
 
Omvärldsbevakning politik. 
Alla partier får berätta kort hur deras parti arbetar med 
funktionshinderpolitiska frågor. De partier som inte finns representerade i 
KFR kan bjudas in och presentera sina tankar och idéer kring 
funktionshinder, tillgänglighet och delaktighet. 
 
Hur får vi till anhörigstöd till personer med funktionsnedsättningar? 
Vad händer efter Lena Jakobsson går i pension? 
 
Vem städar i Listerbysalen? 
Det fanns stora dammråttor på och under bordet när vi var där den 13 
mars. 
 
Landstinget har tagit beslut på att arbeta med personcentrerad vård hur 
ställer sig Ronneby kommun till detta arbete? 
Hur skall vi som brukare få det stöd som man har rätt till?  
 
Då Sip (samordnad individuell plan) är ett viktigt arbetsredskap inom den 
personcentrerade vården ser vi en stor vikt i att det följs upp kontinuerligt 
inom följande områden: 

Stöd och behandling, Tidiga insatser, Hjälpmedel och anpassning, Skola 

för alla  

Arbete och försörjning, Inflytande och delaktighet, Forskning och 

utveckling,  

Fritid och kultur  

Hur följer kommunen upp detta? 

http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/stod-och-behandling/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/tidiga-insatser/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/hjalpmedel-och-anpassning/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/skola-alla/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/skola-alla/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/arbete-och-forsorjning/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/inflytande-och-delaktighet/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/forskning-och-utveckling/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/forskning-och-utveckling/
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/fritid-och-kultur/
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Genomför en utbildningsdag för kommunpersonalen där föreningarna 
ger specifika kunskaper utifrån respektive område. 
Viktigt att det funktionshinderpolitiska programmet aktivt genomförs och 
följs upp kontinuerligt tillsammans med representanter från KFR 
 
De frågor som vi vill lyfta fram på kommande möte är följande: 
Personcentrad vård  
Kunskapsinventeringen 
 
Frågor till våra besökare: 
Hur kommer kommunen att inventera bostadsbeståndet i kommunen för 
att våra kommuninvånare med funktionsnedsättningar ska kunna bo och 
besöka de man vill men inte alltid kan? 
Vad har Ronneby kommun gjort för att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder?” 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att föreningarna få bjuda in 

lokala politiker till sina föreningsmöten. 

När det gäller städningen är det påtalat för entreprenören. 

När det gäller SIP så arbetar socialförvaltningen med detta. Det kommer 

ev att anställas en samordnare för hela länet för bl a genomförande av 

utbildningsinsatser. SIP är en frivillig insats. 

Anita Sjödahl informerar att Psykiatriveckan kommer att genomföras 

vecka 41. Information kommer att sändas ut i slutet av maj 2018. 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Bo Johansson (S), Malin Månsson (S), 
Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran Svensson och Astrid 
Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
dagens protokoll 

________________ 
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§ 12 

 
Begäran om remissyttrande – Taxa måltidsverksamheten 
2019 
 
Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) redovisar att det från 
kommunstyrelsens arbetsutskott inkommit en begäran om 
remissyttrande angående kostnader för nya taxor för kommunens 
måltidsverksamhet. I aktuellt förslag är kostnaden föreslagen till 48 
kr/portion och det innebär en höjning från nuvarande 47 kr/portion som 
är den kostnad som arbetstagarna betalar för lunchen i den dagliga 
verksamheten. 

 

Socialnämnden har lämnat följande yttrande i ärendet.    

”Den ekonomiska betydelsen av att ha ett arbete har ökat markant. 
Personer utan förvärvsarbete har haft i stort sätt oförändrade inkomster 
under de senaste 20 åren. Medan arbetsinkomsterna har ökat i snabb 
takt har nivån på transfereringar inte ändrats i samma takt. För personer 
med förvärvsarbete har de disponibla inkomsterna ökat med ca 60 
procent under perioden 1995-2012. För personer utan förvärvsarbete har 
realinkomsterna i det närmaste varit oförändrade. Personer med en 
funktionsnedsättning som är i daglig verksamhet har oftast den lägsta 
sjukersättningen i form av garantiersättning som justeras utifrån 
prisbasbeloppet. Dessa ändras därför inte i takt med löneutvecklingen i 
samhället. Eftersom personer med handikapp-ersättning och sjuk- och 
aktivitetsersättning i betydligt större utsträckning än övriga befolkningen 
får sin huvudsakliga försörjning genom transfereringar har deras 
inkomster vuxit långsammare eller nästan inte alls. 

 

Socialnämnden ställer sig därför negativ till en höjning av kostnaden för 
lunchen i daglig verksamhet.”  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) Malin Månsson (S), Bo Johansson (S) 
och Anita Sjödahl.  
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder ställer sig negativ till en 
höjning av kostnaden för lunchen i daglig verksamhet. 

________________ 
 

Exp. 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 13 
 

Begäran om remissyttrande – Förslag till havsplan för 
Blekinges kustkommuner 

 
Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) redovisar att kommunlednings-
förvaltningen översänt en begäran om ett remissyttrande över förslag till 
havsplan för Blekinges kustkommuner. Havsplanen har ett avgränsat 
geografiskt område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till 
och med territorialhavet. Planen rör endast havet, inte rena skärgårds-
och kustfrågor.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Bo Johansson (S), Gert Månsson, 
Anita Sjödahl och Bengt Göran Svensson.  
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder avstår från att yttra sig i 
ärendet. 

________________ 

 

Exp. 

Kommunledningsförvaltningen  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 
2018-05-15  

 

  
 

 

Justerandes sign14 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
§ 14  
 
Åtgärdslistan 
 
Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) redovisar åtgärdslistan. När det gäller 
parkeringsplatsen nedanför Kulturcentrum så kommer den ha kvar sina 
tider för parkering, två timmar. Den parkering som finns lite ovanför 
brandstationen, som har tio timmars tid, är ofta fullbelagd redan på 
morgonen. 
 
Gert Månsson framför önskemål om att extra bevakning ska genomföras 
på parkeringsplatser för funktionsnedsatta.  
 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Gert Månsson, Anita Sjödahl och 
Astrid Hansson.  
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till 

dagens protokoll. 

 

 Översända framfört önskemål om att utöka bevakningen på 

parkeringsplatserna för funktionsnedsatta, till tekniska 

förvaltningen. 

________________ 

 
Exp. 
Tekniska förvaltningen  
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§ 15  
 
Övriga frågor/ärenden 
 
Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) redovisar att Gilbert Nilsson (C) 
översänt en motion till kyrkofullmäktige i Ronneby pastorat angående 
parkeringsplatser för rörelsehindrade vid Heliga Kors kyrka i Ronneby. 
Motionären föreslår att minst två parkeringsplatser anläggs inom 
kyrkotomten vid Heliga Kors kyrka.  
 
Motionen är översänd till kommunala rådet för funktionshinder för  
yttrande. 
 
Vid nästa möte är ett studiebesök på Hulta nya förskola inplanerat. 
Kallelse kommer att sändas ut. 
 
Gert Månsson redovisar att DHR i Ronneby har en ny styrelse. Malin 
Lindahl, Peter Karlsson och Gert Månsson är styrelseledamöter. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Malin Månsson (S) Gert Månsson, 
Anita Sjödahl och Astrid Hansson.  
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder lämnar inte något yttrande 

över motionen från Gilbert Nilsson (C) då den är ställd till 

kyrkofullmäktige i Ronneby. 

________________ 
 
Exp. 
Gilbert Nilsson  
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§ 16 
 

Avslutning 

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

________________ 

 


