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Sammanträdesdatum 

2016-08-17 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbyskolan, Listerby kl 17 00 – 19 00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Eskil Hedberg  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2016-08-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21 - 24 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Eskil Hedberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2016-08-17 

Datum då anslaget sätts upp 2016-08-19 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2016-09-12 

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) 
Bengt Göran Svensson, HRF 
Richard Ådahl, HSO 
Gert Månsson, DHR 
Inge Blomé, Neuro förb. 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson, HRF 
Eskil Hedberg, Astma- och Allergifören. Ronneby. 
Marie Staffas, FBU 
 

Tjänstemän William Lavesson, byggprojektledare 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 21 Val av justerare 
 

4 

§ 22 Studiebesök Listerbyskolan och Backsippans 
förskola, Listerby  
 

5 

§ 23 Yttrande över – Grönstrukturplan, Tematiskt tillägg 
till Ronneby kommuns översiktsplan 
 

7 

§ 24 Avslutning 8 
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§ 21  

Val av justerare 

 

Eskil Hedberg utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 22 
  

Studiebesök på Listerbyskolan och Backsippans 
förskola 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar alla välkomna till 

Listerbyskolan för ett studiebesök. Det kommer även att ingå ett 

studiebesök på Backsippans förskola. Byggprojektledare William 

Lavesson som kommer genomföra visning hälsas välkommen. 

William Lavesson presenterade att skolan precis stått färdigt och att 

personalen flyttade in för någon vecka sedan. Byggprojektet 

startade maj förra året och kostnaden för projektet är ca  

40 MSEK. Det som är unikt med skolan är energidelen där man 

med hjälp av solceller, täthet och luft/vatten system lyckts reducera 

energiförbrukningen med ca 75 %.  Man hade använt sig av ett 

lokalt företags produkter till luft/vatten Ecoscience.  

Det har även satsats på sunda material i hela byggnaden, 

tillgänglighet till skolan och gymnastiksalen. Stort focus har lagts 

på att få en bra akustik i skolan. En bra ljudmiljö, med bra 

efterklangstid och låga ljudnivåer från installationer.  

Ledamöterna frågade om man tagit till sig, sedan man träffat 

sist, att ordna ett vilorum för de som har migrän mm. William 

Lavesson svarar att det finns ett rum för mörkläggning och där 

kommer det att finnas möjlighet att vila.  

Vidare presenterades elevernas engagemang i utomhusmiljön och 

deras delaktighet i hela processen. Elevernas uppfattning är att 

utomhusmiljön viktig. 

Ledamöterna visades sedan runt i skolan. De fick se gymnastiksalen 

med stort omklädningsrum som är funktionshinder anpassat. Den 

nya matsalen där man kan hämta mat och lämna direkt in i köket.  
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Möblerna i matsalen och i skolan är ljuddämpande och det i 

kombination med ljudabsorbenter i tak och väggar gör att man får en 

väldigt lugn och bra ljudmiljö. Ett ombyggt klassrum i den gamla 

delen och den nya delen av skolan visades. 

Backsippans förskola stod klar för ca två år sedan, är en förskola 

med sex avdelningar. William Lavesson informerade om det unika 

med förskolan. Barnen kan äta ute och sova i små ”bingar” ute i 

skyddad miljö. Bra ljudmiljö, sunda material och mötesplatser i form 

av torg mellan avdelningar där barnen kan mötas.  Det har lagts stort 

fokus på energi i form bergvärme, solceller, återvinning av energi 

från köket vilket ger mycket låg energianvändning.  

Utomhusmiljön visades, där Roland Gustavsson SLU, har hjälpt till 

med rumsbildningen mm och kopplingen till den skapande skogen 

som barnen hade att tillgå. 

 
Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Gert Månsson, Richard Ådahl, Bengt Göran 

Svensson, Eskil Hedberg, Astrid Hansson, samt Marie Staffas. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack för ett mycket trevligt och givande studiebesök. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen/studiebesöket till dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 23 
  

Yttrande över Grönstrukturplan, tematiskt tillägg till 
Ronneby kommuns översiktsplan 

 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att miljö- och 

byggnadsnämnden har översänt en begäran om ett remissyttrande 

över Grönstukturplanen, tematiskt tillägg till Ronneby kommuns 

översiktsplan.  

 

Tiden för utställningen går ut den 30 september och KFR har sitt 

nästa möte den 5 oktober 2016. Ledamöterna får i uppdrag att 

lämna in ev synpunkter via mail till sekreterare Ann Hermansson 

senast den 29 september 2016. En sammanställning kommer att 

göras och redovisas på KFR-mötet i oktober 2016. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på följande länk: 

http://www.ronneby.se/gronstruktur 

  

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till 

protokollet. 

________________ 

http://www.ronneby.se/gronstruktur
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§ 24  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar alla för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


