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

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Astrid Hansson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2016-04-20 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8 - 14 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Astrid Hansson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2016-04-13 

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-21 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2016-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 
Malin Månsson(S) 
Gert Månsson DHR 
Ingelöv Svensson, R 
Inge Blomé, Neuro förb. 
Maj-Britt Olsson, HLR 
Anita Sjödahl, NSPH §§ 8-10 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson, HRF 
Inga-Lill Johansson, R 
Marie Staffas FBU 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Peter Börjesson, enhetschef §§ 8-9 
Jessica Masmanidou, enhetschef §§ 8-9 
Ann Hermansson sekreterare 
 

Övriga Annette Sander, verksamhetschef, Hjälpmedelscenter § 10 

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(14) 
2016-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8  

Val av justerare 

 

Astrid Hansson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 9 
  

Information från enhetscheferna Jessica Masmanidou 
och Peter Börjesson 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar Jessica Masmanidou och 

Peter Börjesson från Stöd, service och omsorg välkomna till 

sammanträdet.  

 

Jessica och Peter presenterar sig och lämnar information om ett 

utökat samarbete mellan daglig verksamhet och sysselsättningen 

inom Stöd, service och omsorg. 

 

Verksamheterna daglig verksamhet och sysselsättningen har 

sedan år 2013 organiserats främst efter vilken diagnos, som den 

enskilde har. Daglig verksamhet har fått ett ökat antal deltagare 

under åren 2013-2015. Behoven hos de enskilda individerna 

varierar stort. Det utökade samarbetet är tänkt att erbjuda en 

bredare verksamhet för deltagarna med tydligare inriktning på 

respektive enhet. Utökat samarbete ska också bidra till ett bättre 

nyttjande av befintliga lokaler. En av grundtankarna är att det är 

intresse av aktivitet som förenar deltagarna och att lokalerna ska 

nyttjas för rätt ändamål. 

 

Persborg/Kulturhuset omvandlas till ett hus där man har 

sysselsättning inom estetisk verksamhet, textilslöjd, målning, 

keramik, foto, media, friskvård, caféverksamhet, samtalsgrupper, 

studiecirklar m.m. Deltagare som har haft denna typ av 

verksamhet inom RSV sysselsättning på Sörby flyttar till 

Persborg. Servicegrupperna, som arbetar med bl a handling till 

pensionärer och hemfixeri flyttar sin verksamhet till lokaler i 

Sörby. 

 

Caféverksamhet finns i Stadshuset, Snäckebacksskolan och på 

SFI.  

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(14) 
2016-04-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

En ny enhet kommer att startas upp på Ronneby Horse Center 

med möjlighet till stall och utearbete. 

 

Alla deltagare ska ges möjlighet att framföra vad man vill arbeta 

med. Det kommer också att vara möjligt att ha sin dagliga 

verksamhet/sysselsättning på olika enheter olika dagar i veckan. 

En mindre arbetsgrupp startas upp med fokus på utearbete. Inom 

daglig verksamhet har alla deltagare fått uttrycka vad de vill 

arbeta med. De har fått information om de nya enheterna och vad 

man kan arbeta med och var. Med nyttjande av lokaler på ett 

annat sätt mellan daglig verksamhet och sysselsättningen kan det 

erbjudas en bredare verksamhet med mer kvalitativa 

arbetsuppgifter för deltagarna. 

 

Socialpsykiatriska teamet (nedan kallat Teamet) är en del av Råd 

och stöd vuxna. Målgruppen är vuxna med psykiska 

funktionsnedsättningar som är bosatta i ordinärt boende. 

Målgruppen innefattar ett brett spektra av olika diagnoser från 

psykossjukdomar, autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska 

diagnoser, ofta tillsammans med tvångssyndrom, och även 

depression eller ångeststörningar till lättare utvecklingsstörning 

och begåvningshandikapp. I målgruppen finns även personer med 

samsjuklighet. Samtliga insatser som Teamet verkställer är 

behovsprövade och föregås av beslut fattade av LSS-handläggare.  

Teaminsats kan beviljas till personer som bor i ordinärt boende 

och som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd 

och hjälp på vissa områden för att uppnå skälig levnadsnivå. 

Teaminsats innehåller normalt kontakt 1-3 gånger per vecka. 

Beslut omprövas minst 1 gång per år.  
 

Boendestöd kan beviljas till personer som bor i ordinärt boende 

och som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd i 

hemmet för att uppnå en skälig levnadsnivå. Insatsen ska leda till 

att öka självständigheten och delaktigheten i samhället. 

Boendestöd är tillgängligt även på obekväm arbetstid alla dagar.   
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Som brukare blir man beviljad någon av dessa två insatser. 

Insatserna kombineras inte utan brukaren blir beviljad antingen 

teaminsats eller boendestöd. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar Peter och Jessica för en 

intressant och givande information. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, Anita Sjödahl, 

Maj-Britt Karlsson, Marie Staffas, samt Astrid Hansson. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

 ________________ 
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§ 10 
  

Information från verksamhetschef Annette Sander, 
Hjälpmedelscenter 
 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar Annette Sander, 

hjälpmedelscenter välkommen till sammanträdet.   

 

Annette presenterar sig och lämnar en kort presentation av 

hjälpmedelscenter. 

 

Hjälpmedelscenter lyder under landstinget Blekinge, 

Samverkansnämnden och ordförande är Marie Sällström. 

Hjälpmedescenter ska erbjuda alla lika och god hjälpmedels-

försörjning i länet. 

 

Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och härifrån 

servas landstinget och länets alla kommuner med hjälpmedel. 

Hjälpmedel är den utrustning och anpassning som en vårdtagare 

behöver i sin dagliga tillvaro. 

 

Hjälpmedelscenter tillhandhåller hjälpmedel för rörelsehinder, 

medicintekniska behandlingshjälpmedel, kognitionshjälpmedel 

och kommunikationshjälpmedel.  

 

Hjälpmedelscenter ansvarar för information och rådgivning, 

inköp, lagerhållning, distribution, åtagande, rekonditionering, 

reparationer och anpassning av hjälpmedel. 

 

Hjälpmedel föreskrivs utifrån den enskildes behov och 

funktionsnedsättning. Man kan vända sig till sin vårdcentral, 

habiliterings. Och rehabiliteringskliniken på sjukhus eller 

kommunen. Hjälpmedel provas ut och förskrivs i första hand av 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster, även av läkare, 

sjuksköterskor och logopeder.   
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Hjälpmedel är personliga och de flesta lånas ut kostnadsfritt. 

Alla hjälpmedel ägs av landstinget och ska lämnas tillbaka när 

behovet upphör. 

 

Samverkansnämnden arbetar med genomsam upphandling inom 

kommun och landsting i Blekinge. 

 

Appar är förskrivningsbara i Blekinge. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Birgitta Larsson (RP), Malin 

Månsson (S), Anita Sjödahl, Gert Månsson, Astrid Hansson samt 

Marie Staffas. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar Annette för en intressant 

och givande information. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 11 

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

När det gäller Karön och stugan för funktionshindrade så har 

tekniska förvaltningen svarat att höj- och sänkbara sängar får bli 

en fråga när alla stugorna ska renoveras, det kanske inte blir 

förrän till hösten, efter säsongen. 

 

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. 

 

Hörselslinga Naturum, enligt Robert Ekholm så ligger det högt i 

prioritetslistan och är på gång. 

 

Trapphissen i entrén till Kulturcentrum måste åtgärdas, vid 

användning så har den skarpt ljud, över smärtgränsen. 

Inget svar inkommit.  

Ledamöterna kräver att trapphissen åtgärdas omgående. Knappen 

för öppning fungerar inte och det är problem för permobiler. 

Mått och hur stor vikt hissen kan ta bör kontrolleras. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Gert 

Månsson samt Astrid Hansson. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet och översänder ärendet med 

trapphissen till tekniska förvaltningen för åtgärd. 

________________ 

 

Exp. 

Tekniska förvaltningen 
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§ 12  

Studiebesök på Listerbyskolan 

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

för ett studiebesök på Listerbyskolan den 17 augusti 2016  

kl 17 00. 

Kallelse kommer att sändas ut med information. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att göra ett 

studiebesök på Listerbyskolan den 17 augusti kl 17 00. 

________________ 

Exp. 
William Lavesson, Tekniska förvaltningen 
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§ 13  

Övriga frågor 

Maj-Britt Karlsson informerar om en offentlig föreläsning från 

HjärtLung den 20 april 2016 kl 09 00 – 12 00 på Kulturcentrum. 

Inbjudna kommer att sändas ut till KFR:s ledamöter. 

En föreläsning ”När jag inte längre är med” den 1 juni 2016 

kl 14 00 och kl 18 00 i samlingssalen, Vidablicksvägen 6 

Ronneby.  

Astrid Hansson påtalar ett problem i samband med den 

föreningsträff som Fritid- och kulturförvaltningen bjöd in till som 

hölls i cafeterian, Stadshuset, där det inte fanns något hjälpmedel 

för hörselskadade, varken slinga eller högtalare. Med slammer vid 

sidan om tröttnade vår representant och en till. De lämnade mötet. 

Vi tycker att KFR ska informera de enhetschefer, som kommer på 

besök, att den som ordnar enhetens möteslokal väljer så att 

funktionsnedsatta kan tillgodogöra sig informationen som ges. 

Inte bara hörselskadade utan även med andra funktionsned-

sättningar. 

 

Maj-Britt Karlsson och Astrid Hansson meddelar att hyresför-

hållandena i Fd Freja lokalen är oklara, föreningarna har inte fått 

någon information om vad som ska hända med lokalen. De 

framför önskemål om att kommunen ska se till att föreningarna 

får ett ”Föreningarnas Hus” att samlas i. Röda Ladan i Kilen-

området skulle kunna vara en sådan lokal.  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) meddelar att Röda Ladan har 

märkning från länsstyrelsen och det är oklart hur mycket man få 

ändra i byggnaden. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet. 

________________ 

 

Exp. Fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 14  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


