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Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 20 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ingelöv Svensson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-06-24 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 22 - 28 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 

  

 Ingelöv Svensson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2014-06-11 

Datum då anslaget sätts upp 2014-06-25 Datum då anslaget tas ned 2014-07-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP)  
Ingrid K Karlsson (S)  
Gert Månsson DHR 
Ann-Christin Andersson EP 
Ingelöv Svensson R 
BengtGöran Svensson HRF 
Maj-Britt Olsson HLS 
Per Magnusson SRF 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Marie Staffas FUB 
Astrid Hansson HRF 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Jörgen Svensson verksamhetschef, delvis 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 
 
§ 22 Val av justerare. 

 
4 

§ 23 Information om LSS-verksamheten – Jörgen Nilsson. 
 

5 

§ 24 Åtgärdslistan. 
 

7 

§ 25  Avstämning lokalfrågan, fd Freja. 
 

8 

§ 26  Avfallsplanen. 
 

9 

§ 27 Övriga frågor. 
 

10-12 
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§ 22  

Val av justerare 
 
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens 
sammanträde.  
Inge-Löv Svensson utses att justera dagens protokoll. 
________________ 
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§ 23  

Information om LSS-verksamheten 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörgen Nilsson lämnar en kort presentation av 
sig själv och sitt arbete. 
Enheten har ca 200 medarbetare, inkl vikarier. Det finns nio 
gruppbostäder, en servicebostad och ett korttidshem. I dagsläget 
finns en plats ledig i ett boende och två brukare står i kö. 
Korttiddsverksamheten är till för barn. Oden och Persborgshuset 
är två enheter där man har daglig verksamhet. Vidare har man 
assistansen, som även finns i privata bolag samt ledsagar/ 
avlösarservcie. 
Inom enheten finns det fem enhetschefer inom fem 
verksamhetsområden, samt administrativt stöd. En utveckling 
pågår för ledningssystem för kvalitetsarbetet. 
Det finns tre delar som är viktiga att belysa:  

- Kommunikation 
- Delaktighetsmodellen 
- Brukarundersökning inom enheten. 

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation är en 
modell som ersätter eller kompletterar ett bristande tal/språk i 
kommunikationen mellan människor. Ett kommunikationspass är 
en beskrivning av personen där man klarlagt vem personen är, 
vilka intressen man har, vad man vill att andra ska veta, styrkor 
och svagheter hos brukaren. 
Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja 
brukarens delaktighet i det stöd och den service man får. 
Brukarundersökning inom daglig verksamhet ” En bra dag på 
jobbet” redovisas. Enkäten handlar om hur man trivs på arbetet 
och om man vill göra andra saker. 
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En power pointpresentation visades.  
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran 
Svensson, Gert Månsson samt ersättare Astrid Hansson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson framför sitt och övriga ledamöters 
tack för en intressant och givande information och önskade lycka 
till i det framtida arbetet. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 
informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 24  

Åtgärdslistan 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de 
förändringar som skett sedan förra mötet. 
 
De nya arrendatorerna på Karön har fått ta del av den lista som 
KFR upprättade när de gjorde studiebesök 2012. 
 
Per Magnusson påtalar vikten av att man ser över så att 
markeringar för synskadade är klara inför sommaren.  
 
Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran 
Svensson, Gert Månsson, Ann-Christine Andersson samt Per 
Magnusson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 
åtgärdslistan till protokollet. 

_____________________ 
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§ 25  

Avstämning lokalfrågan 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson ställer frågan till föreningarna 
angående hyresavtalen i fd Freja lokalen. Enligt Fritid- och 
kulturförvaltningen ska Ronnebyhus ha kallat berörda föreningar 
till ett möte. 
 
BengtGöran Svensson informerar att Fritid- och kultur-
förvaltningen inte skriver några avtal med föreningarna fr o m 
sista april, det ska Ronnebyhus göra. Ronnebyhus skulle kalla till 
ett möte men ingenting har hänt. Föreningarna kan inte söka 
bidrag då de inte har några hyresavtal. Mycket är oklart i denna 
fråga, vilket inte är tillfredställande. 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran 
Svensson, Ingelöv Svensson, Ann-Christine Andersson samt Maj-
Britt Olsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 
informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 26  

Avfallsplanen 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Avfallsplanen, som 
KFR lämnat yttrande över, är antagen av Kommunfullmäktige. I 
planen har KFR:s synpunkter/yttrande bifogats, vilket är positivt.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 
informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 27  

Övriga frågor 
 

Föreningarna lämnar en kort information om sina respektive 
verksamheter: 
Ann-Christine Andersson, (EP) epilepsiföreningen. Det är svårt i 
dagsläget att få föreningen att fungera på ett bra sätt. I Ronneby 
har två drivande krafter avgått på grund av sjukdom. Det krävs ett 
stort engagemang att vara med i en förening. 
 
Ingelöv Svensson, (R) reumatikerföreningen, som har en väl 
fungerande verksamhet. Mycket aktiviteter såsom studiecirklar i 
matlagning, olika hantverk, må bra kurser, linedans mm. 
Föreningen har 140 medlemmar detta år. De kommer att ha info 
om föreningen på Kallingedagarna. 
 
BengtGöran Svensson, (HRF) Hörselskadades förening, som har  
270 medlemmar. Det är en lätt uppgift att vara ordförande i en 
förening där medlemmarna sköter sina uppgifter på ett mycket 
tillfredställande sätt. Föreningen har månadsmöten på 
Kulturcentrum, där mellan 70 – 90 medlemmar deltar. Föreningen 
har många aktiviteter såsom cirklar i träslöjd, sycirkel mm. Astrid 
Hansson anordnar hemliga turer, där bara Astrid och buss-
chauffören vet destinationen. Hyttsill i Pukeberg kommer att ske i 
höst och under våren en resa till Polen. 
 
Per Magnusson, (SRF) Synskadades riksförbund, är ny 
ordförande i föreningen. SRF har 98 medlemmar i Ronneby. De 
har en väl fungerande förening och styrelse. Miriam Mattsson och 
Erling Lorentzon sköter många praktiska detaljer såsom 
studieverksamhet, läsecirklar, kortare utflykter mm. Erling är 
deltidsanställd på 60 % . Vid månadsmöten deltar ca 30 – 35 
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medlemmar, många är äldre vilket gör att det finns behov av 
stödmedlemmar. 
 
Marie Staffas, (FUB) Riksförbundet för utvecklingsstörda barn 
och ungdomar. Många har avgått ur föreningens styrelsepå grund 
av tidsbrist. Ordföranden är mycket aktiv. Annette Svensson 
hjälper till i föreningen. 
 
Maj-Britt Olsson, (HLS) Hjärt & Lungsjukas förening, som har ca 
100 medlemmar och en mycket bra styrelse, som samarbetar med 
medlemmarna. Många aktiviteter, även i sommar, såsom tips & 
grilldag/kväll på Ronneby brunn, bangolf, sittgympa och till 
hösten även gympa i varmbad. Det är positivt för föreningen att 
synas i media. 
 
Gert Månsson, (DHR) Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder. Det är en liten förening som har ca 30-35 
medlemmar. Karin Johansson, som varit en drivande kraft, har 
flyttat till Karlskrona. Det finns några yngre som är aktiva. 
Föreningen har inte så många aktiviteter i nuläget men det sker 
mycket positivt i verksamheten. 
 
Gert Månsson påtalar att kommunen har liten kunskap om 
funktionsnedsättning/tillgänglighet. Funktionshinderfrågor är 
viktiga i dagens samhälle. En funktionshinderkonsulent bör 
anställas och ha sin tjänst placerad inom 
kommunledningsförvaltningen.  
KFR bör renodlas, de bör tex vara med i detaljplanearbetet. En 
inventering av vad rådet ska arbeta med behöver ske.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 
frågor till protokollet. 

________________ 
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§ 28  

Avslutning 
 

Ordförande Kristina Valtersson avslutar mötet, tackar alla för 
visat intresse och önskar alla en skön sommar. 
 
Ledamöterna önskar detsamma. 
_____________________ 
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