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Sammanträdesdatum 

2016-02-10 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Anita Sjödahl  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2016-02-18 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1 - 7 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Anita Sjödahl   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2016-02-10 

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-19 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2016-03-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 
Bo Johansson (S) 
Gert Månsson DHR 
Richard Ådahl, HSO 
Maj-Britt Olsson, HLR 
Anita Sjödahl, NSPH 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Eskil Hedberg, Astma-Allergi förb. 
Marie Staffas FBU 
 

Tjänstemän Ann Hermansson sekreterare 
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§ 1  

Val av justerare 

 

Anita Sjödahl utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 2 
  

Information från Ronneby Hus om Trygghetsboende 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar Mats Du Bar från Ronneby 

Hus välkommen till sammanträdet.  

 

Mats Du Bar presenterar sig och lämnar information om 

trygghetsboendet på Espedalen. 

Espedalens trygghetsboende består av fem plan med totalt 20 

lägenheter fördelat på tvåor respektive treor. I bottenplan finns 

gemensamhets lokal innehållande matsal, bibliotek samt 

motionsavdelning. Trygghetsboendet blev klart i september 2015. 

Trygghetsboende är för personer över 70 år och som behöver ett 

bekvämt och tryggt boende. Trygghetslägenheter är funktions-

hinderanpassade, liksom samtliga gemensamma lokaler. Det finns 

lokaler för måltider, samvaro, kultur, hobby och rekreation. Det 

finns möjlighet för de boende att få mat serverad i matsalen, men 

i dagsläget har inget intresse anmälts.  

 

Ett uterum, med utemöbler, grill och blomlådor mm kommer att 

stå klart innan sommaren.  

 

Boendet är inte behovsprövat av äldreomsorgen utan du hyr direkt 

av Ronneby Hus. En värdinna finnas på plats några timmar i 

veckan och hjälper till med olika aktiviteter. De boende ska klara 

sin vardag självständigt och/eller med hjälp av hemtjänsten. Rätt 

planering möjliggör kvarboende vid en funktionsnedsättning som 

kräver hjälpmedel för förflyttning.  

 

2 rum och kök är 61,3 kvm och kostar 7140 kr/månaden 

3 rum och kök är 73 kvm och kostar 8203 kr/månaden 

 

KFR är välkomna på studiebesök på Trygghetsboendet. 
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Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för en intressant och 

givande information. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Gert Månsson, 

Anita Sjödahl, Richard Ådahl, Marie Staffas, samt Eskil Hedberg. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

 ________________ 
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§ 3 
  

Tekniska förvaltningen – Information om 
Listerbyskolan 
 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar William Lavesson och 

Zijad Bico från tekniska förvaltningen välkomna till 

sammanträdet.   

 

Listerbyskolan är under om och tillbyggnad och ska vara klart 

hösten 2016. Utomhusmiljön får också ett lyft, där har elever varit 

med och skissat fram förslag. Planlösningen är ändrad och det har 

byggts två toaletter för funktionsnedsatta, den ena med dusch. En 

hiss är installerad.  

 

Det har arbetats med belysning, ljus, växter, lekredskap och 

mötesplatser ur tillgänglighetssynpunkt. Det har även arbetats 

med akustiken. Vilorum finns inte men hos skolsköterskan finns 

möjlighet till vila i lugn miljö. 

 

Skanska har Gröna kartan, Nära Noll i Miljöpåverkan, för 

byggnader, Listerbyskolan är den första skolan i Sverige. För att 

nå mörkgrönt måste tre mörkgröna poster nås, energi är 

obligatorisk, resterande två är valfria. 

 

Sunda hus – alla material har gått igenom Sunda hus manualen 

och fått bra resultat.  

 

C2C Element - solceller, där tillbyggnaden är självförsörjande, 

Sunda material används för att minska allergier, låg 

energiförbrukning, barn har varit delaktiga i utomhusmiljön, 

planering av växter ger biologisk mångfald, bra inomhusmiljö när 

det gäller ljud, luft och ventilation. Tillgänglighets-

ansanpassningar har skett av gymnastiksal, toaletter, fritids och 

rummen/salarna.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Anita Sjödahl, 

Richard Ådahl, Eskil Hedberg samt Marie Staffas. 

Önskemål framförs om att få göra ett studiebesök på skolan. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för en intressant och 

givande information. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 4 

 

Redovisning av skrivelse till Region Blekigne ang 
färdtjänst 
 

Åsa Evaldsson (M) redovisar den skrivelse som sänts in till 

Region Blekinge angående färdtjänst. En påminnelse har skickats 

via mail och en bekräftelse att de mottagit skrivelsen har sänts till 

KFR.  

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar redovisning 

till protokollet. 

  ________________ 
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§ 5 

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

När det gäller Karön så vill tekniska förvaltningen ha ett 

förtydligande vilken funktion sängarna i stugan för 

funktionsnedsatta ska ha, se ut. De ska vara ställbara, höj och 

sänkbara, hjulförsedda samt att de ska fungera med mobila liftar. 

 

När det gäller iordningställande av stigen ner till badplatsen så är 

ärendet översänt till parkenheten, som svarat att de inte har något 

planerat eller budgeterat för denna åtgärd under 2016. 

 

När det gäller räcket till trappan upp från parkeringen vid 

Brunnsbadet så är detta ärende översänt till ABRI, då fastigheten 

ägs av dem. Inget svar inkommit. 

 

Hörsalen på Kulturcentrum tekniska förvaltningen har inte någon 

planerad ombyggnad men kommer att stämma av med FKN. 

Väggmålning i Hobysalen består av konst och det finns inga 

planer på att ta bort denna. 

 

Hörselslinga Naturum, enligt Robert Ekholm så ligger det högt i 

prioritetslistan. 

 

Ny punkt - trapphissen i entrén till Kulturcentrum måste åtgärdas, 

vid användning så har den skarpt ljud, över smärtgränsen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Anita Sjödahl, Richard Ådahl, 

Gert Månsson samt Marie Staffas. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

________________ 
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§ 6  

Övriga frågor 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) lägger fram ett förslag på datum 

för ett studiebesök på Listerbyskolan och Backsippans förskola, 

den 8 juni 2016 kl 17 00. Listerby. 

En broschyr delades ut till ledamöterna – Fritidsaktiviteter för dig 

med funktionsnedsättning.  

Kompiskortet diskuterades, undersöka om det gäller 

länsövergripande.  

Förskolan Backsippans C2C matta diskuterades. En undersökning 

pågår för att kontrollera mattan ur allergisynpunkt. 

Det funktionshinderpolitiska programmet är fastställt av 

kommunfullmäktige och är ett måldokument som anger vad som 

ska göras för att nå upp till de nationella målen och FN 

konventionen. Programmet ska vara vägledande och styrande för 

olika åtgärder inom kommunens samtliga verksamheter och vara 

ett komplement till rådande lagstiftning. En uppföljning, 

utvärdering och uppdatering ska ske årligen och hela programmet 

ska revideras under 2018. Programmet kommer att sändas ut via 

mail till alla ledamöter och ersättare. 

Anita Sjödahl ställer en fråga om den omorganisation som ska 

genomföras inom socialförvaltningen, verksamhetsflytten från 

Sörby och om hela Persborgshuset nyttjas. Förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich får i uppdrag att svar på ställda frågor. 

Vidare att i vecka 41 är det ”Psykiatriveckan, den 10-12 oktober 

är focusdagar. Program kommer att sändas ut. 

Eskil Hedberg framför att på de handikapparkeringsplatser som 

finns i Kallinge, ställer sig många som inte har p-tillstånd, en 

kontroll borde ske genom trafikvakten för att stävja missbruket. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, Rickard Ådahl, 

Anita Sjödahl, Eskil Hedberg samt Marie Staffas. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Birgitta Ratcovich 
Tekniska förvaltningen  
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§ 7  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


