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Sammanträdesdatum 

2016-06-08 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 18 40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Gert Månsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2016-06-15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 15 - 20 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Gert Månsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2016-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-16 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2016-07-11 

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) 
Bo Johansson (S) 
Per Magnusson, SSR 
Bengt Göran Svensson, HRF 
Richard Ådahl, HSO 
Gert Månsson DHR 
Ingelöv Svensson, R 
Inge Blomé, Neuro förb. 
Johnny Stenberg, NSPH 
 

  

Övriga närvarande  

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

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 15 Val av justerare 
 

4 

§ 16 Information – Akustikåtgärder i cafeterian 
 

5 

§ 17 Information – Säkerhetsutredning, Stadshuset 
 

6 

§ 18 Åtgärdslistan 7 
   
§ 19 Övriga frågor  

 
9 

§ 20 Avslutning 11 
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§ 15  

Val av justerare 

 

Gert Månsson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 16 
  

Information – Akustikåtgärder, cafeterian 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att kommunstyrelsen 

tagit beslut om akustikåtgärder i cafeterian, Stadshuset. Ärendet 

ska gå vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över 

ljudförhållanden i stadshusets cafeteria. Bakgrunden är den dåliga 

akustiken vilken orsakar en ansträngd arbetsmiljö för personalen 

och att annan personal undviker att vistas där. Personer med 

nedsatt hörsel har svårt att vistas inom området. 

Tekniska förvaltningen har anlitat en akustiker som har utrett 

lokalen och tagit fram förslag på förbättringsåtgärder. Förslaget 

innehåller allt från ljudabsorbenter på tak och väggar till 

rumsindelade och avskiljande åtgärder. Detta kommer, enligt 

akustikern att innebära en ”enorm förbättring”. Kostnaderna är 

beräknade till 300 tkr. 

 
Deltar i debatten 

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

Bengt Göran Svensson samt Johnny Stenberg. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

 ________________ 
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§ 17 
  

Information  - Säkerhetsutredning, Stadshuset 
 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att kommunstyrelsen 

tagit beslut om säkerhetsutredning, Stadshuset. Ärendet ska gå 

vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. 
 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag från kommun-

direktören att lyfta ärendet kring säkerhetsfrågorna i stadshuset. 

En extern konsult har utfört en utredning och påtalat brister. Ett 

åtgärdsförslag samt kostnad har tagits fram. Tekniska 

förvaltningen har tillsammans med säkerhetssamordnaren 

prioriterat och kommit fram till ett förslag på genomförande. 

Detta kräver investeringsmedel om 2,9 Mkr. Kommunstyrelsen 

har i beslut föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att tilldela 

tekniska förvaltningen dessa investeringsmedel. 
 

Det har förekommit hot och våldssituationer både mot personal 

och förvaltningar samt bombhot mot Stadshuset. Alla korridorer 

är idag låsta, detta ur säkerhetssynpunkt men också av att inte 

besökare ska komma in och gå omkring i korridorerna/ 

arbetsplatserna när de inte hittar den de ska besöka. 

 

Medborgarservice kommer att utbildas i våldssituationer. De ska 

även, vid behov, snabbt kunna stänga Stadshuset. Ny disk där 

medborgarna anmäler sig, med ett väntrum, är på förslag. 

Medborgare/besökare ska även fortsättningsvis komma till ett 

säkert, öppet, välkomnade och serviceinriktat Stadshus.   
 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Richard Ådahl 

samt Johnny Stenberg. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 18 

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. 

 

Räcket till trappan upp från parkeringen vid Brunnsbadet: På en 

sida av trappan är det en plantering och på andra sidan en mindre 

mur. En kartbild visades över området. Där den gamla entrén till 

Brunnsbadet låg finns några parkeringsplatser för besökare. Ett 

förslag är att ev utöka med en HKP-parkering så att det är lätt att 

nå den stenlagda gångväg som går hela vägen upp till 

restaurangen/terrassen. På hotellets framsida finns det idag HKP-

parkeringar utanför entrén så det är lätt att ta sig in till 

hotellet/restaurangen. Ett förslag är att även här utöka med någon 

HKP-parkering. 

 

Ledamöterna framför att de står fast vid att det ska vara ett räcke 

vid trappan, gärna i mitten av trappan. En utökning av en HKP-

parkering vid den stenlagda gångvägen upp restaurangen/ 

terrassen till är positivt. 

 

Hörselslinga Naturum, ett förslag och en kostnadsredovisning är 

översänt till Robert Ekholm, är på gång. 
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Kulturcentrum - Trapphissen i entrén är nu grundligt upp smord 

och tyst. Tekniska förvaltningen kommer att ha tätare service på 

hissen. Om det skulle uppstå problem så ska detta anmälas till 

felanmälan omgående på tel. 0457-61 82 11. 

 

Ingelöv Svensson påtalar att det saknas ett räcke i hörsalen, 

Kulturcentrum, på vänster sida vid de tre trappstegen. 

 

Bengt Göran Svensson och Astrid Hansson informerar att det 

finns ett räcke, men att det kan döljas av det draperi som är 

uppsatt. En förlängning eller större räcke är ett önskemål  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, Johnny Stenberg, 

Bengt Göran Svensson, Richard Ådahl, Ingelöv Svensson samt 

Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

 ________________ 
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§ 19  

Övriga frågor 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påminner att i samband med nästa 

sammanträde den 17 augusti är ett studiebesök inbokat på 

Listerbyskolan. William Laveson och Zijad Bico från tekniska 

förvaltningen kommer att visa runt. Samling sker utanför skolan. 

Kallelse kommer att sändas ut.  

 

Gert Månsson påminner om det funktionhinderpolitiska 

programmet, vad händer? Förslag är att bjuda in en tjänsteman 

som kan berätta om det fortsatta arbetet. Att det kommer upp som 

en stående punkt på dagordningen. 

 

Bo Johansson (S) informerar om en motion som han skickat in 

gällande utplacering av parkbänkar. Kommunstyrelsen har 

föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att kontakta och samråda med KPR och 

KFR om antal och placering av parkbänkarna. 

 

Johnny Stenberg påtalar att Tillgänglighetsguiden ej är 

uppdaterad och svår att hitta på Ronneby kommuns hemsida. 

Viktigt att påtala för webbansvariga att den bör ligga på första 

sidan av kommunens hemsida och att den bör uppdateras 

kontinuerligt, även ur näringslivs- och turisthänseende. 

 

Bengt Göran Svensson framför synpunkter på bidragsgivningen 

från fritid-och kulturförvaltningen.  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich uppmanar Bengt Göran 

Svensson att kontakta fritid- och kulturförvaltningen i ärendet. 
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Deltar i debatten 

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

Johansson (S), Gert Månsson, Johnny Stenberg, Bengt Göran 

Svensson, Richard Ådahl, Marie Staffas samt Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet. 

________________ 

 

  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(11) 
2016-06-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) önskar alla en skön sommar, 

tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Ledamöterna önskar ordföranden en trevlig sommar. 

________________ 

 


