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Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2015-10-07 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 18 35  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Marie Staffas  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2015-10-13 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25 - 32 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Marie Staffas   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2015-10-07 

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-14 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2015-11-05 

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 SRF 
Gert Månsson DHR 
Inge-Löv Svensson R 
Bengt Göran Svensson HRF 
Inge Blomé NHR  
Anita Sjödahl, NSPH, Attention 
 

  

Övriga närvarande  

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

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 25 Val av justerare. 
 

4 

§ 26 Begäran om remissyttrande – Ronneby kommuns 
Integrationsstrategi 2015-2018. 
 

5 

§ 27 Begäran om remissyttrande – Detaljplan för 
Ronneby 25:11 m fl, Kilen Ronneby kommun. 
 

8 

§ 28 Kontaktperson före respektive organisation. 9 
 
§ 29 

 
Åtgärdslistan.  

 
10 

 
§ 30 Sammanträdestider 2016. 

 
12 

§ 31 Övriga frågor. 
 

13 

§ 32 Avlutning. 14 
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§ 25  

Val av justerare 

 

Marie Staffas utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 26 
  

Begäran om remissyttrande – Ronneby kommuns 
Integrationsstrategi 2015-2018 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson redovisar att Kommunlednings-

förvaltning till KFR översänt en begäran om remissyttrande över 

Ronneby kommuns Integrationsstrategi 2015-2018. 

 

En politisk arbetsgrupp utsedd av Kommunstyrelsen i april 2014 

har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat en strategi för 

integrationsarbetet i Ronneby. Integrationsstrategin lyfter viktiga 

och angelägna frågor och ger ett bra helhetsperspektiv på 

kommunens omfattande uppdrag inom integrationsområdet.  

 

Beskrivningen av målsättningar och vilka åtgärder som ska vidtas 

under respektive fokusområde är ofta allmänt hållna och utan 

ställningstagande om prioriteringar och konkretiseringar 

 

Integrationsstrategin är inte tydlig om ansvarsfördelning mellan 

olika kommunala förvaltningar. Strategin saknar även en 

diskussion om de statliga medel som tillförs kommunen. 

 

Om det föreslagna Integrationsrådet ska kunna fungera som ett 

synlig politiskt ledarskap inom integrationsarbetet behöver rådet 

ges ett tydligare mandat.  

 
Integrationsstrategins innehåll 

Integrationsstrategin utgår från fyra fokusområden; 

 Arbete och självförsörjning 

 Utbildning 

 Deltagande och social sammanhållning  

 Infrastruktur 

 

Målgruppen för integrationsstrategin är främst nyanlända 

flyktingar och deras anhöriga. 
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I strategin beskrivs nuläget i kommunen, de olika 

samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun 

landsting och statliga myndigheter. Vidare beskrivs de särskilt 

riktade insatser för nyanlända och asylsökande som idag bedrivs i 

kommunen.  

 

I integrationsstrategin beskrivs en vision och övergripande mål 

för integrationsarbetet. 

 

För varje fokusområde beskrivs i integrationsstrategin önskvärda 

målsättningar, insatser och åtgärder för att förbättra 

integrationsarbetet inom kommunen. 

 

Dessutom innehåller integrationsstrategin ett förslag om att ett 

politiskt Integrationsråd inrättas. Rådets uppgift blir i första hand 

att följa upp implementeringen av integrationsstrategin och att se 

till att strategin hålls aktuell. Rådet får även till uppgift att 

anordna sammankomster för medborgardialog.  

 
Synpunkter 

Integrationsstrategin lyfter viktiga och angelägna frågor och ger 

ett bra helhetsperspektiv på kommunens omfattande uppdrag 

inom integrationsområdet. En genomtänkt och samlad strategi för 

kommunens integrationsarbete är en nödvändig förutsättning för 

att arbetet ska bli framgångsrikt. 

 

Visionen och det övergripande målet är välformulerade och 

heltäckande. Fokusområdena ger en bra bild av bredden i 

mångfalden i kommunens uppdrag. 

 

Beskrivningen av målsättningar och vilka åtgärder som ska vidtas 

under respektive fokusområde är ofta allmänt hållna och utan 

ställningstagande om prioriteringar och konkretiseringar. Endast 

målsättningarna om andel i förvärvsarbete och andel i 

språkpraktik är möjliga att följa upp.  
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Integrationsstrategin är inte tydlig om ansvarsfördelning mellan 

olika kommunala förvaltningar. Strategin saknar även en 

diskussion om de statliga medel som tillförs kommunen. Till vad 

ska de användas? Hur ska de fördelas?  

 

Om det föreslagna Integrationsrådet ska kunna fungera som ett 

synlig politiskt ledarskap inom integrationsarbetet behöver rådet 

ges ett tydligare mandat.     

 

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S), Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran 

Svensson. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder antar ovanstående 

yttrande såsom sitt svar i ärendet med ett tillägg att hänsyn 

ska tas till funktionsnedsattas tillgänglighetsperspektiv. 

________________ 

Exp.  
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 27 
  

Begäran om remissyttrande – Detaljplan för Ronneby 
25:11 m fl, Kilen Ronneby kommun. 
 

Ordförande Åsa Evaldsson redovisar Miljö- och byggnads-

nämnden till KFR översänt en begäran om remissyttrande över 

Detaljplan för Ronneby 25:11 m fl, Kilen Ronneby kommun.  

 

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S), Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran 

Svensson, Astrid Hansson samt Marie Staffas. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder har följande 

synpunkter:  

 Hänsyn ska tas till funktionsnedsattas tillgänglighets- 

perspektiv.  

 Goda parkeringsmöjligheter ska finnas för 

funktionsnedsatta på flera platser inom området. 

 Att Röda ladan skulle kunna användas som samlings/ 

föreningslokal för föreningar.  

 I övrigt ej ha något att erinra mot förslaget 

________________ 

Exp. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 28 

 

Kontaktperson för respektive organisation 
 

Åsa Evaldsson (M) redovisar att KFR:s organisationer har i 

uppdrag att utse kontaktpersoner inom sina specifika områden. 

 

Följande representanter föreslås: 

 

DHR - Gert Månsson. 

NSPH – Anita Sjödahl 

Reumatikerföreningen – Inge-Löv Svensson  

SRF – Per Magnusson 

HRF - Astrid Hansson 

 

Marie Staffas återkommer med representant. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner 

förslaget till representanter enligt ovanstående. 

  ________________ 

 
Exp. 
Gert Månsson 
Anita Sjödahl 
Inge-Löv Svensson 
Per Magnusson 
Astrid Hansson 
  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(14) 
2015-10-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

Karön ligger kvar som objekt och kontakt tas med tekniska 

förvaltningen för att få svar på vilket som är förvaltningens kontra 

arrendatorns åtagande.  

 

Torget, markering på trappor runt torgscenen och gångvägen 

utanför Försäkringskassan som har en hög trottoarkant, kommer 

att åtgärdas av tekniska förvaltningen.  

När det gäller räcket till trappan upp från parkeringen vid 

Brunnsbadet så är detta ärende översänt till ABRI, då fastigheten 

ägs av dem. 

 

Astrid Hansson tar upp café Mandeltårtan. I denna byggnad har 

funktionsnedsatta svårt att komma in. Höga trappor och 

singel/grus på gångar fram till entrén. 

 

Birgitta Ratcovich påtalar att denna byggnad är privatägd. 

 

Inge-Löv Svensson påtalar att Hörsalen på Kulturcentrum har 

trappor ner till scenen. Det finns en ramp och de som är 

rullstolsburna placeras på denna, den går inte att använda om det 

är fler än tre och det går inte att ta sig upp på scenen. Dörren från 

”lilla konsthallen” borde kunna gå och öppna så att det går att 

rulla in och placera sig framför scenen. 

 

Anita Sjödahl påtalar att väggarna i Hobysalen har väggmålningar 

som har starka/spräckliga färger, dessa bör tas bort. När ska en 

översyn av dessa lokaler genomföras? 

 

Åsa Evaldsson (M) svarar att det inte finns någon plan i nuläget. 
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Deltar i debatten 

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

Gert Månsson, Anita Sjödahl, Astrid Hansson samt Marie Staffas. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

________________ 

  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 
2015-10-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30  

Sammanträdestider 2016 

Ett förslag till sammanträdestider för KFR 2016 presenteras för 

ledamöterna: 

Onsdagar i Listerbysalen kl 17 00: 

10 februari, 13 april, 8 juni, 17 augusti, 5 oktober och 23 

november. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner förslag 

till sammanträdesdagar för 2016.  

________________ 

Exp. 
KFR:s ledamöter och ersättare 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 31 

Övriga frågor 

 

Åsa Evaldsson (M) framför att föreningarna bör utse en 

representant som sammankallande när det gäller arbetet med 

Översiktsplanen.  

 

Åsa Evaldsson (M) är utsedd som politikens representant.    

 

Anita Sjödahl utses som sammankallande för föreningarna. 

 

Eskil Hedberg har framfört önskemål om att Ronneby hus 

kommer och informerar om det nya seniorboendet på Espedalen. 

 

Informationsenheten har lämnat återbud till dagens möte men 

kommer vid ett annat tillfälle. Alla förvaltningar kommer att 

bjudas in för att informera om sina verksamheter. 

 

Nya serviceboendet i Parkdala kommer, preliminärt, att vara klart  

för inflyttning i mars 2016. 

 

Gert Månsson framför önskemål om att hjälpmedelscentralen 

kommer till KFR och informerar om sin verksamhet och deras 

nya avgifter. 

 

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S) Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran 

Svensson, Astrid Hansson samt Marie Staffas. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet samt att Hjälpmedelscentralen bjuds 

in till ett sammanträde.  
_______________ 
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§ 32  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


