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Sammanträdesdatum 

2015-06-10 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 40, ajournering kl 18 30 – 18 45 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Anita Sjödahl  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2015-06-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8 - 18 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Anita Sjödahl   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2015-06-10 

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-24 Datum då anslaget tas ned 2015-07-16 

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 
Inge-Löv Svensson R 
Bengt Göran Svensson HRF 
Anita Sjödahl, NSPH, Attention 
Maj-Britt Olsson, HLR 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Inga-Lill Johansson R 
Marie Staffas, FUB 
Eskil Hedberg, Astma-Allergi 
Jonas Pearsson, HLR 

Tjänstemän Magnus Graad, förvaltningschef, Tekniska förvaltningen 
Anders Karlsson, förvaltningschef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 8 Val av justerare. 
 

4 

§ 9 Information från Magnus Graad, tekniska 
förvaltningen och Anders Karlsson, miljö- och 
byggnadsförvaltningen 
 

5 

§ 10 Eskil Hedberg – information om Astma & 
Allergiförbundet 

7 

 
§ 11 

 
Funktionshinderpolitiskt program – begäran om 
remissyttrande.  

 
10 

 
§ 12 

 
Grönstrukturplanen – begäran om remissyttrande. 

 
11 

 
§ 13 

 
Häggatorp 18:1 tillbyggnad av skolbyggnad - 
begäran m remissyttrande. 

 
12 

 
§ 14 

 
Angelskog 1:9 – tillbyggnad av klubbhus. 
 

 
13 

§ 15 De kommunala rådens arvodering. 
 

14 

§ 16 Åtgärdslistan. 
 

15 

§ 17 Övriga frågor. 
 

16 

§ 18 Avlutning. 17 
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§ 8  

Val av justerare 

 

Anita Sjödahl utses att justera dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 
2015-04-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9  

Information från Magnus Graad, tekniska förvaltningen 
och Anders Karlsson, miljö- och byggnads-
förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar Magnus Graad och Anders 

Karlsson välkomna till Kommunala Rådet för Funktionshinder. 

Magnus Graad presenterar sig och sin verksamhet, tekniska 

förvaltningen, som består av gata/parkenheten, lokalförsörjnings-

enheten och kostenheten, cirka 180 personer.  

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortgår, när lokaler mm ska 

byggas om. BBR styr vilka regler som gäller och ska följas. Kök 

och matsalar har byggts om och tillgänglighetsanpassats. 

Anders Karlsson presenterar sig och sin verksamhet. Bengt 

Wihlstrand har haft ett uppdrag som ritningsgranskare men har 

slutat. I samband med bygglov så finns behov av att skicka 

ärenden på remiss för granskning och synpunkter så en 

kontaktperson bör utses av KFR. 

Magnus Graad informerar att Bengt Wihlstrand ofta gick igenom 

ritningar från tekniska förvaltningen och kom med synpunkter 

innan ansökan om bygglov lämnades in. Det är viktigt att man 

kan förstå ritningar mm när man granskar. 

Bengt Göran Svensson framför att det finns behov av att göra en 

inventering i gruppen om vilka kunskaper som ledamöterna 

besitter.  

Ordförande Åsa Evaldsson, (M) föreslår att brukargruppen gör en 

inventering av kunskaperna i gruppen och utser ledamot/möter 
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som kan lämna remissyttrande och har kunskap i specifika 

ärenden. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Gert Månsson, Anita 

Sjödahl, Bengt Göran Svensson, Marie Staffas, Inge-Löv 

Svensson, och Eskil Hedberg. 

Eskil Hedberg, tar upp att skyltarna vi Kyrkan i Kallinge ofta är 

felvända. 

Magnus Graad svarar att de åtgärdar detta så fort det får en 

indikation. 

Anita Sjödahl tar upp att vissa hållplatser ute på landsbygden inte 

är anpassade för funktionsnedsatta. 

Magnus Graad svarar att det pågår en dialog med 

Blekingetrafiken. KFR får gärna komma med förslag på åtgärder. 

Bengt Göran Svensson påtalar att det finns behov av längre tid för 

parkering uppe vid Kulturcentrum. 

Magnus Graad svara att när det gäller möte mm på Kulturcentrum 

så hänvisar man till parkeringen ovanför, mot Rydenskan. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack för informationen. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar information 

till protokollet. 

________________ 
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§ 10  

Information Astma & Allergiförbundet 

 

Eskil Hedberg, Astma & Allergiförbundet lämnar en redovisning 

från sin verksamhet. 

En länsförening som arbetar med bevakning av astmatikernas och 

allergikernas intresse i Blekinge. Vi är med och påverkar, sprider 

information och kunskap. 

Det finns lokala föreningar i alla våra kommuner, även om 

Karlskrona och Olofström har valt att lägga sin regi under 

länsföreningen. Totalt är vi knappt 500 medlemmar. 

Tillhör Astma- och Allergiförbundet på riksnivå och arbetar efter 

deras stadgar och policy. 

I Ronneby finns kansliet centralt, i Swedbankhuset vid torget med 

ingång från Strandgatan utmed 

Ronnebyån.                                                                                        

Föreningen bevakar astmatikernas och allergikernas intressen i all 

samhällsplanering, exempelvis när det gäller bostäder, 

kommunikationer, barnomsorg, skolor och arbetsmiljön. Vårt mål 

är att: 

Förbättra för människor med astma och allergier. 

Öka kunskapen och sprida kännedom om astma och allergier 

bland annat genom information på olika skolor och arbetsplatser. 

Förändra attityder genom opinionsarbete och information. 

För närvarande finns det 103 allergiombud i länet och 19 i 

Ronneby. Allergiombud är personer som bevakar situationen i 

förskolor och skolor. Vem som helst som är intresserad kan bli 

Allergiombud - utbildning står föreningen för. 
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Allergia är förbundets medlemstidning och landets enda 

specialtidning om astma- och allergi. Allergia kommer ut 8 

gånger/år. Tidningen innehåller intervjuer med beslutsfattare, 

reportage och temanummer samt tips och idéer hur man lättare 

kan leva med sin allergi.  

Södergården 

Till Södergården kan du resa för att koppla av, få krafter och 

rekreation. Den ligger i Undersåker 12 km från Åre i Jämtland. 

Där finns chans till både sommar- och vinteraktiviteter. Bra 

slalombackar finns på nära avstånd. Södergården fungerar som ett 

vandrarhem och är givetvis både rök, doft och djurfri. 

Astma- och Allergiförbundet 

Lokalföreningarna är anslutna till Astma- och Allergiförbundet 

som arbetar på riksplanet. Genom förbundet får föreningen och 

medlemmarna ekonomiskt stöd, information, kurser och olika 

utbildningar. 

Astma- och Allergiföreningen i Blekinge grundades 1971 av 

lokala allergiföreningar i länet. Vi har sedan våren 1994 ett kansli 

i Ronneby. Kontaktuppgifter och öppettider finner under Kontakt 

i menyn till vänster. 

Länsföreningen är en gemensam resurs för de 3 lokala Astma- 

och Allergiföreningarna i länet. Astma- och Allergiföreningarna 

arbetar som en partipolitisk och religiöst obunden folkrörelse för 

astmatiker och allergiker. Arbetet i föreningarna sker på ideell 

basis.  

NO mätning (man mäter inflammationen i luftrören hos 

astmatiker) Detta gör föreningen helt gratis. Så är man är 

intresserad så kn man ringa till vårt kansli.  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack för informationen. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar information 

till protokollet. 

________________ 
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§ 11  

Funktionshinderpolitiskprogram – begäran om 
remissyttrande 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) föredrar ärendet.  

 

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till den nämnder 

och råd som ej lämnat yttrande.  

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder ger ordförande Åsa 

Evaldsson (M) i uppdrag att skriva ett yttrande enligt 

Socialnämnden och redovisa detta på nästa sammanträde. 
 ________________ 

Exp. 

Åsa Evaldsson 
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§ 12  

Grönstrukturplan - Begäran om remissyttrande 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Miljö- och  

byggnadsförvaltningen översänt en begäran om remissyttrande 

över Grönstrukturplanen. Planen har sänts ut via en länk 

http://www.ronneby.se/gronstuktur 

  
Deltar i debatten 

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

samt Eskil Hedberg. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder ställer sig bakom 

Grönstrukturplanen. 

________________ 

Exp. 

Miljö-och byggnadsförvaltningen 

http://www.ronneby.se/gronstuktur
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§ 13  

Häggatorp 18:1 – Tillbyggand av skolbyggnad, begäran 
om remissyttrande 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Miljö- och 

byggnadsförvaltningen översänt en begäran om remissyttrande 

över Häggatorp 18:1 tillbyggnad av skolbyggnad. 

Bengt Göran Svensson, Johnny Stenberg och Gert Månsson har 

granskat ritningarna. Det är en hiss som satts in och det finns intet 

att anmärka på i detta ärende. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, och Eskil 

Hedberg. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder har ingen erinran 

mot förslaget 

________________ 

 

Exp. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 14  

Angelskog 1:9 – Tillbyggnad av klubbhus  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Miljö- och 

byggnadsförvaltningen översänt en begäran om remissyttrande 

över Häggatorp 18:1 tillbyggnad av skolbyggnad. 

Bengt Göran Svensson, Johnny Stenberg och Gert Månsson har 

granskat ritningarna.  

På ritningen framgår inte vilket som är den nya och den gamla 

delen av byggnaden. Nivå skillnad mellan nya och gamla 

byggnaden bör ej finnas. Handikapptoalett bör finnas när det är 

stora ombyggnader.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, Bengt Göran 

Svensson och Eskil Hedberg. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder översänder 

ovanstående såsom sitt yttrande i ärendet. 

________________ 

 

Exp. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 15 

De kommunala rådens arvodering 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar en redogörelse över 

Kommunala Rådet för Funktionshinders reglemente. 

Reglementet är antaget av Kommunfullmäktige och de har 

avslagit frågan om arvodering för ledamöterna. 

 

Anita Sjödahl kommer att tillskriva kommunledningen om 

arvoderingen för råden då det är ett nytt råd. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 16 

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

Karön diskuterade och den lista över förslag till åtgärder för att 

underlätta för funktionshindrade som KFR lämnade över till 

tekniska förvaltningen ska uppdateras för att kontrollera vad som 

har utförts. 

 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

  ________________ 
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§ 17  

Övriga frågor 

Anita Sjödahl ställer en fråga om de olika arrangemang som i år 

kommer att genomföras på Kvitterplatsen. 

Hur ska funktionsnedsatta kunna delta i dessa? 

 

Malin Månsson (S) meddelar att alla som vill delta i dessa 

arrangemang kan höra av sig till Ronneby teater och boka hjälp, i 

förväg, för arrangören har ansvar att öka tillgängligheten och att 

alla som vill ska kunna komma och delta i arrangemangen. 

  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Varumärkes-

plattformen har av kommunstyrelsen blivit återremitterad till 

tjänstemännen. Bakgrundsmaterial saknades i förslaget och det 

saknades en kostnadsberäkning. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet. 

________________ 
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§ 18  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) önskar alla en Glad sommar!  

Ledamöterna önskar detsamma. 

Tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
________________ 

 


