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Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2015-08-19 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 18 25.  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Gert Månsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2015-08-31 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 19 - 24 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Gert Månsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2015-08-19 

Datum då anslaget sätts upp 2015-08-31 Datum då anslaget tas ned 2015-09-22 

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 
Johnny Stenberg, NSPH, Attention 
 

  

Övriga närvarande  

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

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Kristina Eklund, planarkitekt 
Petra Mogensen, landskapsarkitekt 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 19 Val av justerare. 
 

4 

§ 20 Information angående framtagande av ny 
Översiktsplan. 
 

5 

§ 21 Funktionshinderpolitiskt program – redovisning av 
remissyttrande. 

7 

 
§ 22 

 
Åtgärdslistan.  

 
10 

 
§ 23 Övriga frågor. 

 
16 

§ 24 Avlutning. 17 
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§ 19  

Val av justerare 

 

Gert Månsson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 20  

Information om framtagande av ny Översiktsplan 

 

Sammanfattning  

 

Ordförande Åsa Evaldsson hälsar Landskapsarkitekt Petra 

Mogensen och planarkitekt Kristina Eklund välkomna till dagens 

sammanträde.  

Petra Mogensen och Kristna Eklund lämnar redovisning om hur 

arbetet med att ta fram en ny översiktsplan planeras. Arbete 

beräknas pågå under en två-årsperiod. Översiktsplanen ska vara 

en strategisk vägvisare in i framtiden. I planen görs politiska 

ställningstaganden och prioriteringar. Planen ska ge besked om 

hur mark- och vattenområden och hur den bebyggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Planen är inte juridiskt bindande 

men vägledande för beslut.  

Det finn tre fokusområden: 

 Boende & Livsmiljö 

 Näringsliv & Sysselsättning 

 Kommunikation & Infrastruktur 

 

Arbetet ska delas in i olika metoder både internt och externt i 

olika skeden, fokus på medborgardialog, flera kanaler i media, 

webben mm samt referensgrupper. 

 

I arbetet med översiktsplanen så är förslaget att kunna använda de 

kommunala råden som referensgrupper. Där ska man kunna 

stämma av framtidsbilderna, samrådshandlingen samt 

kontinuerlig avstämning under framtagandet av samråds-

handlingen när specifika frågor ska diskuteras. 

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(13) 
2015-08-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Den gamla Översiktsplanen finns att hämta på Ronneby 

kommuns hemsida. 

 

Förslag är att Åsa Evaldsson utses som kontaktperson. 

Brukargruppen har också i uppdrag att vara delaktiga och utse 

representanter till specifika ärenden.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Gert Månsson, Anita 

Sjödahl, Bengt Göran Svensson och Eskil Hedberg. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack för informationen. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder utser Åsa 

Evaldsson som kontaktperson och att Brukargruppen har 

också i uppdrag att vara delaktiga och utse representanter 

till specifika ärende i övrigt noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 21  

Funktionshinderpolitiskt program – redovisning av 
remissyttrande 

 

Ordförande Åsa Evaldsson redovisar det yttrande som är inlämnat 

till kommunstyrelsen: 

”Kommunledningsförvaltningen har till Kommunala Rådet för 

Funktionshinder översänt begäran om remissyttrande gällande 

förslag till Funktionshinderpolitiskt program.  

 

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på 

Funktionshinderpolitiskt program. Programmet har utarbetats 

med avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av såväl 

Sveriges ”Strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 

2011-2016” som FN konventionens principer och artiklar. 

Inriktningsmål, delmål med föreslagna relaterade aktiviteter och 

indikatorer skall ligga till grund för att ge kommunens 

verksamheter stöd i sitt arbete för funktionsnedsattas rättigheter.   

 

Syftet med ett Funktionshinderpolitiskt program är att det skall 

leda till att alla ska kunna ta del av kommunala tjänster, service 

och verksamhet. 

Förslaget till nytt Funktionshinderpolitiskt program är i sin helhet 

bra. Det är bra struktur med Inriktningsmål, delmål samt 

aktiviteter och indikatorer. 

 

Varje nämnd/förvaltning skall årligen göra sin handlingsplan för 

att genomföra mål och åtgärder för att uppnå bästa resultat. 

Resultatet skall därefter rapporteras och sammanställas till 

samordnaren.  

Kommunala Rådet för Funktionshinder anser att nedanstående 

punkter skall läggas till. 

 

 För att programmet skall få genomslag föreslås att 

arbetsgruppen (en representant från varje förvaltning) 

inklusive en representant från brukarorganisationerna 
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sammanställer mål och åtgärder i en gemensam 

handlingsplan för kommande verksamhetsår. Syftet är att 

förbättra samverkan och samsyn. 

 
Delområdet Arbete 

 Delmål utökning enligt nedan 

 Antal personer med funktionsnedsättning som innebär 

nedsatt arbetsförmåga ska öka med Ronneby kommun som 

arbetsgivare. 
 
Förslag på insatser/aktiviteter 

 Att stödja och uppmuntra initiativ till start av socialt 

företagande. 

 Att aktualisera frågan om anställning för funktionsnedsatta 

personer i Arbetsmarknadsrådet. 
 

Delområdet 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.  

 

 Viktigt är att sprida det antagna programmet genom en 

version presenterad med Lättläst text samt en inläst version 

via taltidningen med beaktande av översättning till andra 

språk.  

 

Kommunala Rådet för Funktionshinder ställer sig bakom 

förslaget om nytt Funktionshinderpolitiskt program med 

beaktande av ovanstående synpunkter” 
 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar information 

till protokollet. 

________________ 
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§ 22 

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

När det gäller Karön har Mona Häggebrink, tekniska 

förvaltningen, lämnat svar på de åtgärder som har utförts, är 

beställda och lämnas utan åtgärd enligt de minnesanteckningar 

som KFR gjordes 2012-06-19. 

 

Följande ärende bör stå kvar på åtgärdslistan:  

 Stenlagd gång med tvära svängar. Borde vara rundade 

kanter, gjuten platta eller asfalt som ligger under 

plattkanten, gången borde vara1,5 meter bred. 

 Det finns behov av nya anpassade sängar till i stugan för 

funktionsnedsatta.  

 Den grusade gången från stugan till servicebyggnaden bör 

plattsättas.  

 Servicebyggnaden: duschstol på ben, ett snedställt och ett 

rakt handtag i duschen inne på toaletten för 

funktionsnedsatta och även i bastun behövs snedställda 

handtag. 

 Stigen ner till badplatsen bör anpassas för 

funktionsnedsatta, även slingan runt ön. 

När det Karön/Villa Vassen så har de olika arrendatorer, en för 

Restaurang Karön/Villa vassen, en för stugbyn/båten och 

drivmedelsförsäljning. 

 

Nya ärende att tillföras åtgärdslistan: 

Markering på trapporna runt torgscenen. 
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Gångvägen utanför Försäkringskassan har en hög trottoarkant, 

rullstol kommer inte upp. 

Ronneby Brunn; HKP parkeringen ner vid badet, trappan upp mot 

restaurangen har inget räcke, svårt att ta sig upp. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson, 

Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran Svensson, Johnny 

Stenberg, Astrid Hansson och Eskil Hedberg. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

  ________________ 
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§ 23  

Övriga frågor 

 

Eskil Hedberg redovisar att centrallasarettet i Karlskrona ska 

installera dataterminaler i huvudbyggnaden och i byggnad 13 där 

man bl a kan anmäla sin ankomst, erlägga avgift mm. 

Terminalerna ska även kunna användas av syn- och 

hörselskadade. En testperiod ska köras igång innan det går ut 

fullskaligt. Det ska finnas assistans om man har behov av detta. 

 

Anita Sjödahl informerar att diskussioner förs om att kunna få att 

få en samlingsfaktura om man har flera besök/månad. 

 

Bengt Göran Svensson informerar om ett samarbetsprojekt med 

Länsstyrelsen gällande trådlösa hörslingor. Varje 

sändare/mottagare är dyr, (priset för 3 st är ca 50 tkr, två mickar 

och tre dosor).  

 

Gert Månsson och Bengt Göran Svensson redovisar från den träff 

de hade förra veckan där även Eskil Hedberg deltog. Det är 

viktigt för KFR att få information om hur kommunens olika 

verksamheter arbetar. Vilka förvaltningar som har hand om vad 

och vad KFR skulle kunna göra och vara behjälpliga med, när det 

gäller frågor avseende funktionsnedsatta. Förvaltningarna skulle 

kunna ha direktkontakt med ledamöter i KFR inom deras 

specialområde. 

 

Anita Sjödahl håller på att ta fram ett förslag till arvode för 

ledamöterna i KFR och tillskriva kommunstyrelsen i ärendet för 

beslut i kommunfullmäktige. 

 

Vidare informerar hon om Psykiatriveckan ett event i två dagar, 

den 6 och 10 oktober. Utskick av inbjudan kommer att ske till 

ledamöter i KFR. 

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(13) 
2015-08-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Den 9 oktober kommer Hjärnkoll att en informationsträff. 

 

Nationella anhörigdagen den 10 oktober i Amiralen i Lyckeby. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson, 

Gert Månsson, Anita Sjödahl, Bengt Göran Svensson, Johnny 

Stenberg, Astrid Hansson och Eskil Hedberg. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet. 

________________ 
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§ 24  

Avslutning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


