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Sammanträdesdatum 

2015-04-08 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 10, ajournering kl 18 15 – 18 30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Bengt Göran Svensson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2015-04-15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1 - 7 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Bengt Göran Svensson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2015-04-08 

Datum då anslaget sätts upp 2015-04-16 Datum då anslaget tas ned 2015-05-08 

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), delvis 
Per Magnusson SRF 
Gert Månsson, DHR 
Inge-Löv Svensson R 
Bengt Göran Svensson HRF 
Anita Sjödahl, NSPH, Attention 
Johnny Stenberg, NSPH, Attention 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson HRF 
Inga-Lill Johansson R 
Marie Staffas, FUB 
Eskil Hedberg, Astma-Allergi 

Tjänstemän Karin Lundberg, miljösamordnare 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
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§ 1  

Val av justerare 

 

Bengt Göran Svensson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 2  

Presentation av ledamöter och ersättare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar ledamöter, ersättare och 

tjänstemän välkomna till dagens sammanträde och uttrycker 

förhoppning om ett gott samarbete och bra diskussioner. 

Ledamöter, ersättare och tjänstemän lämnar en kort presentation 

av sig själva. 

________________ 
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§ 3  

Presentation av förslag till Funktionhinderpolitiskt 
program 

 

Sammanfattning  

Miljösamordnare Karin Lundberg föredrar ärendet. 

 

Förslaget Funktionshinderpolitiskt program har varit ute på 

remiss under januari och februari 2015 med sista datum 28 

februari. Under remisstiden har handlingarna funnits tillgängliga 

på följande platser:  

 Medborgarservice, Ronneby kommun, Stadshuset 

 Biblioteket, Ronneby 

 Biblioteket, Kallinge 

 
 

Tillvägagångssätt  

Förslag till Funktionshinderpolitiskt program har tagits fram i 

samverkan med en arbetsgrupp bestående av en 

tjänstemannarepresentant från varje förvaltning och bolag samt en 

brukargrupp bestående av representanter från fyra 

funktionsnedsättningsorganisationer. Förvaltningschefsgruppen 

har varit styrgrupp.  

 

Inkomna synpunkter  

I denna samrådsredogörelse sammanfattas och bemöts inkomna 

synpunkter. Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på 

kommunkansliet och i ärendehanteringen Ciceron.  

 

Yttranden med synpunkter har inkommit från. 

Arbetsförmedlingen, ekonomienheten, personalenheten, 

äldrenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, fritid- och 

kulturnämnden, HSO och DHR.  

 

Yttranden har ej inkommit från. Miljö- och byggnadsnämnden, 

tekniska förvaltningen, Samordning, utveckling och sekretariat, 
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näringslivsenheten, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö &Teknik 

AB, AB Ronneby Industrifastigheter, Kommunala rådet för 

funktionshinder, NSPH, Attention Blekinge. 

 

Sammanfattning  

Förslag Funktionshinderpolitiskt program har tagits emot positivt. 

Synpunkter har framkommit under samråd och en del av dessa 

kommer att beaktas och mindre tillägg görs i slutversionen.  

 

Ändringar i dokumentet efter samråd  

Sid 3. Under ”Socialstyrelsens definitioner”. Definierades ersätts 

med definieras.  

Sid 5. Under ” Organisation, genomförande och uppföljning” 

läggs följande till 3  
 

”För att programmet skall få genomslagskraft föreslås att 

arbetsgruppen (en representant från varje förvaltning) inklusive 

en representant från brukarorganisationerna sammanställer mål 

och åtgärder/aktiviteter i en gemensam handlingsplan för 

kommande verksamhetsår. Syftet är att förbättra samverkan och 

samsyn”  

”Det antagna programmet bör spridas genom en Lättläst text samt 

en inläst version via taltidning med beaktande av översättning till 

andra språk.”  

Sid 5 under prioriterade områden ändras social omsorg till socialt 

stöd.  

Sid 6. Arbete. Ett nytt delmål läggs till.  

Antal personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga ska öka med Ronneby kommun som arbetsgivare.  

Nya förslag på insatser/aktiviteter läggs till.  

Att stödja och uppmuntra initiativ till start av socialt företagande.  

Att lyfta frågeställningen ” om anställning för funktionsnedsatta 

personer” i Arbetsmarknadsrådet.  

Sid 6 under organisation, genomförande och uppföljning läggs till  

”….och det är viktigt att synpunkter hämtas in från KFR innan 

beslut fattas. ”  
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Sid 6 och 13 under förslag på insatser/aktiviteter ändras 

kommunala rådet för funktionsnedsättning till kommunala rådet 

för funktionshinder.  

Sid 9 Social omsorg ändras till Socialt stöd.  

Sid 13 Ökad tillgänglighet.  

Personalenheten stryks som ansvarig och kommunikation och 

medborgarservice läggs till som ansvarig.  

 

Arbetsförmedlingen  

Arbete. Förslag till insatser/aktiviteter; Skapa rutiner för att 

internt arbete bort subventioneringen kring anställning för 

personer med funktionshinder, där hindret ej påverkar 

arbetsuppgifterna bestående. För att på så vis ge möjlighet för fler 

anställningar.  

 

Kommentar: Noteras men föranleder ingen förändring av 

dokumentet. 

 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till 

funktionshinderpolitiskt program  

 

Fritid- och kulturnämnden  

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslag till 

Funktionshinderpolitiskt program när det gäller inriktningsmål 

och delmål 

 

Socialnämnden har lämnat följande yttrande: 

Förslaget är i sin helhet bra med en bra struktur. Socialnämnden 

anser att nedanstående punkter skall läggas till  

 

För att programmet skall få genomslagskraft föreslås att 

arbetsgruppen (en representant från varje förvaltning) inklusive 

en representant från brukarorganisationerna sammanställer mål 

och åtgärder i en gemensam handlingsplan för kommande 

verksamhetsår. Syftet är att förbättra samverkan och samsyn.  
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Kommentar: Tillägget beaktas och läggs under organisation, 

genomförande och uppföljning på sid 5.  
 

Delområdet Arbete.  

 Nytt delmål  

Antal personer med funktionsnedsättning som innebär 

nedsatt arbetsförmåga ska öka med Ronneby kommun som 

arbetsgivare.  

 

Nya förslag på insatser/aktiviteter  

 Att stödja och uppmuntra initiativ till start av socialt 

företagande.  

 Att aktualisera frågan om ”anställning för 

funktionsnedsatta personer” i Arbetsmarknadsrådet.  

 

Kommentar: Det föreslagna delmålet beaktas och läggs till under 

delområdet Arbete eftersom alla nämnder/förvaltningar/bolag är 

ansvariga.  

 

Förslag på nya insatser/aktiviteter beaktas och läggs till under 

delområdet Arbete.  

 

Delområde Social omsorg. 

Rubriken Social omsorg skall ändras till Socialt stöd. Ordet stöd 

innebär att insatsen är utformad efter vars och ens behov. Ordet 

omsorg är förlegat och gammalmodigt. 

 

Kommentar: Förslaget beaktas och rubriken ändras från Social 

omsorg till Socialt stöd.  

 

Det antagna programmet bör spridas genom en Lättläst text samt 

en inläst version via taltidning med beaktande av översättning till 

andra språk.  

 

Kommentar: Beaktas och läggs till under rubriken organisation, 

genomförande och uppföljning på sid 5 
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Äldrenämnden  

Viktigt att ta i beaktande är att funktionshinderpolitiska 

programmet behöver implementeras i respektive förvaltning för 

att skapa ökad förståelse för dess syfte. Detta gäller för såväl 

ansvarsfördelning samt för aktiviteter och uppföljning.  

 

Kommentar: Noteras.  

 

Ekonomienheten  

Sammanfattningsvis positiv till förslag Funktionshinderpolitiskt 

program.  

 

Sex prioriterade områden är kanske i mesta laget.  

Kommentar: Noteras men leder inte till ändring i dokumentet  

De indikatorer som föreslås är huvudsakligen kvantitativa och 

kommer därmed inte att säga mycket om kvaliteten i arbetet inom 

funktionshinderområdet.  

 

Kommentar: Noteras. Konkreta förslag saknas.  

 

Arbete:  

Ska funktionshindrade genom det funktionshinderpolitiska 

programmet ges företräde till arbete före andra grupper som anges 

i mångfaldhetsplanen? I Mångfaldsplanen skrivs ” Rätt 

kompetens vid rätt plats och vid rätt tillfälle är dock huvudmålet”  

 

Kommentar: Noteras men föranleder ingen ändring i dokumentet.  

 

Personalenheten  

Arbete: Personalenheten ställer sig positiv till de förslagna 

målen/delmålen samt insatserna/aktiviteterna.  

 

Ökad tillgänglighet: Personalenheten anser att området inte har 

några beröringspunkter med deras verksamhet. Däremot borde 

enheten för kommunikation och medborgarservice stå som 

ansvarig vad gäller punkterna 9-11 i förslag på 
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insatser/aktiviteter.  

 

Kommentar: Personalenhetens påpekanden beaktas och i 

dokumentet stryks personalenheten som ansvarig och enheten för 

kommunikation och medborgarservice läggs till som ansvarig. 

 

Intresseorganisationer 

 

HSO  

Vår önskan är att när nya insatser skapas t ex nya arbetsplatser/ 

sysselsättning i grupp eller bostäder i grupp – ska det ske i 

samarbete med berörda föreningar. Inte bara information utan att 

organisationen tar in synpunkter från föreningarna innan beslut 

fattas. Som det är idag har de berörda personerna ingen möjlighet 

att påverka det som skapas utan det är bara tjänstemän och 

personal som får yttra sig. Det som kommer till KFR är redan 

färdiga förslag.  

 

Kommentar: Syftet med programmet är att förbättra samverkan 

och samsyn. Till dokumentet läggs under organisation, 

genomförande och uppföljning på sid 6 ” och det är viktigt att 

synpunkter hämtas in från KFR innan beslut fattas. ”  

 

KFR= Kommunala rådet för funktionshinder.  

sid 6,punkt 3 under insatser/aktiviteter står Kommunala rådet för 

funktionsnedsättning  

sid 13,punkt 2 under insatser/aktiviteter står Kommunala rådet för 

funktionsnedsättning  

 

Kommentar: Beaktas och i dokumentet ändra Kommunala rådet 

för funktionsnedsättning till  

 

Kommunala rådet för funktionshinder på sid 6 rep sid 13.  

Socialstyrelsens definitioner sid 3  

Står definierades, ska vara definieras.  
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Kommentar: Beaktas och i dokumentet ändra definierades på sid 

3 till definieras.  

 

Eftersom varje nämnd/bolag har ansvar för genomförandet av 

eget arbete får samordnaren en viktig roll för att genomdriva 

beslutat program. En utbildning för att representanter från bolag, 

nämnder och funktionsnedsättningsorganisationer ska ha samma 

utgångspunkt i arbetet, kan vara att tex gå igenom FN-

konventionen.  

 

Kommentar: Noteras men föranleder ingen ändring i dokumentet.  

 

DHR  

De åtgärder som beskrivs i programmet kräver också att det 

avsätts resurser, ekonomiska eller personella, till genomförande 

av utbildning och åtgärder som beskrivs.  

 

Kommentar: Noteras men föranleder ingen ändring i dokumentet.  

 

Det saknas en beskrivning av hur Politiker och de olika partierna 

som är aktiva i kommunen bedriver sin verksamhet. Det skulle 

vara positivt om man på partinivå beskriver hur tillgängligt deras 

arbete är. Framtagande av en enkel mall för att jämföra partiernas 

arbete vore önskvärt.  

 

Kommentar: Noteras men föranleder ingen förändring i 

dokumentet. 

 

Programmet ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 

måndagen den 13 april och om det godkänns så ska det vidare 

upp till Kommunfullmäktige för antagande. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Gert Månsson, Anita 

Sjödahl, Per Magnusson, Johnny Stenberg, Bengt Göran 

Svensson och Eskil Hedberg. 
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Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack för presentationen. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 
 ________________ 
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§ 4  

Sammanträdesdagar 2015 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson presenterar ett förslag till 

sammanträdesdagar för Kommunala Rådet för funktionshinder 

2015, onsdagar kl 17 00 i Listerbysalen följande datum 

8/4, 10/6, 19/8, 7/10 och 18/11. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner 

förslaget till sammanträdesdagar för 2015 för Kommunala 

Rådet för Funktionshinder 

________________ 

Exp. 

Kommunledningsförvaltningen 

Ledamöter och ersättare  
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§ 5  

Redovisning av kommunstyrelsens beslut angående 
KFR:s tillhörighet 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att följande beslut är 

taget av Kommunstyrelsen: 

”Kommunala Rådet för Funktionshinder/KFR har tillskrivit 

kommunstyrelsen med en begäran att rådet ska lyda under 

kommunstyrelsen istället för Socialnämnden. Rådet skriver 

genom sin ordförande Kristina Valtersson följande: 

F.d. Handikapprådet, nuvarande Kommunala Rådet för 

Funktionshinder /KFR har tidigare tillhört Omsorgsnämnden och 

efter omorganisationen Socialnämnden. 

Nuvarande Råd har utökats och representeras av fler 

organisationer än tidigare. Ledamöterna är mycket aktiva och 

visat stort intresse. Erfarenheter under mandatperioden visat att 

frågor som behandlats inte endast tillhör Socialnämndens 

områden, utan ofta tillhör andra nämnder, dvs. 

kommunövergripande frågor. 

Rådet önskar att de frågor (i princip alla kommunens arbeten och 

uppdrag) som berör delaktighet och tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning, ges större insikt i kommunens arbete. 

Med anledning av ovanstående anser Rådet det vara lämpligt: 

Att Kommunala Rådet för Funktionshinder, i Ronneby kommun, 

ska lyda under Kommunstyrelsen, såsom flertalet av kommunens 

Råd 

Kommunstyrelsen beslutar avslå Kommunala Rådet för 

Funktionshinders begäran om att rådet ska tillhöra 

kommunstyrelsen istället för socialnämnden.” 

. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Bo Johansson (S), 

Gert Månsson, Anita Sjödahl, Per Magnusson, Johnny Stenberg, 

Bengt Göran Svensson och Eskil Hedberg. 

Frågeställning om hur KFR ska arbeta vidare och utvecklas 

diskuterades och följande förslag framfördes: 

Ha inflytande i olika frågeställningar, vara remissinstans och få 

kontinuerlig information i viktiga frågor som berör rådets 

områden.  

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

redovisningen till protokollet. 

 Bjuda in förvaltningscheferna Magnus Graad och Anders 

Karlsson till nästa sammanträde för att få information om 

tillgänglighet i samband med byggnation mm. 

________________ 

 

Exp. 

Magnus Graad 

Anders Karlsson 
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§ 6  

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

Det framfördes synpunkter om att de som har hand om 

övervakningen av p-platserna bör kontrollera de p-platser som 

finns för funktionsnedsatta oftare då det ofta parkeras bilar där 

som inte har tillstånd.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Gert Månsson, Anita 

Sjödahl, Johnny Stenberg, Bengt Göran Svensson, Marie Staffas, 

Astrid Hansson och Eskil Hedberg. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

  ________________ 
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§ 7  

Övriga frågor 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) meddelar att när Funktionshinder-

politiska programmet är antaget kommer detta att skickas ut till 

alla ledamöter. 

 

Eskil Hedberg framför önskemål om att få lämna information om 

Astma Allergi föreningen på nästa sammanträde. 

 

Anita Sjödahl ställer en fråga om arvodering; Om någon av 

ledamöterna ingår i en arbetsgrupp där KFR:s kompetens 

efterfrågas utgår det då arvode? 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att det ska byggas 

om i två gruppbostäder, Kallinge torg och Ronnebyvägen 19. 

Båda gruppbostäderna ska utökas till sex platser istället för fyra, 

vilket innebär en ökning av fyra platser. Vidare att det ska inrättas 

en servicebostad i Parkdala.  

 

Det är viktigt att ha samråd med brukarorganisationerna i dessa 

frågor. Ett samrådsmöte ska avhållas inom kort. Anita Sjödahl, 

Gert Månsson och Bengt Göran Svensson kallas till detta möte. 

 

En grupp bestående av organisationerna inom KFR, som ska 

kallas Plattform Ronneby, ska ha ett möte den 13 maj i 

Listerbysalen, Stadshuset. Gert Månsson kommer att skicka ut 

information till berörda. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet. 

________________ 


