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Sammanträdesdatum 

2014-08-20 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 10 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Johnny Stenberg 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-09-01 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29 - 34 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 

  

 Johnny Stenberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2014-08-20 

Datum då anslaget sätts upp 2014-09-02 Datum då anslaget tas ned 2014-09-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP)  
Bo Johansson (S) delvis 
Ann-Christine Andersson EP 
Inge-Löv Svensson R 
Bengt Göran Svensson HRF 
Maj-Britt Olsson HLS 
Inge Blomé NHR 
Anita Sjödahl NSPH 
Johnny Stenberg Attention 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Marie Staffas FUB 
Astrid Hansson HRF 
Stig Karlsson HLS 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Jessica Masmanidou, enhetschef delvis 
Tina Blomqvist, teamledare delvis 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 
§ 29 Val av justerare. 

 
4 

§ 30 Information om Daglig verksamhet och Sysselsättningen. 
 

5 

§ 31 FN Konventionen - En ledstjärna i KFR:s framtida arbete. 7 
 
§ 32 

 
Avstämning lokalfrågan, fd Freja. 
 

 
9 

§ 33  Åtgärdslistan 10 
 
§ 34 

 
Övriga frågor 
 

 
11-12 
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§ 29  

Val av justerare 

 

Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens 

sammanträde.  

Johnny Stenberg utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 30  

Information om Daglig verksamhet och 
Sysselsättningen 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Jessica Massmanidou och teamledare Tina Blomqvist 

lämnar en kort presentation av sig själv och sitt arbete. 

Med insatsen daglig verksamhet hjälper vi de som har 

en funktionsnedsättning att hitta meningsfulla arbetsuppgifter 

som är anpassade efter vad de klarar av. Daglig verksamhet 

vänder sig till de som har funktionsnedsättning i form av 

utvecklingsstörning, autism eller funktionsnedsättning efter 

hjärnskada i vuxen ålder.   

Oden - en av enheterna som har daglig verksamhet och finns på 

Vierydsvägen, Ronneby. Där finns 17 brukare och 4 

arbetshandläggare och ett ekonomibiträde. I fastigheten finns 

tydliga aktivitetsrum såsom vita rummet, mörkrum för 

sinnesstimulering, musiksäng, bollhav, massage, kreativitet, 

motion/träning mm. Arbetshandledarna har ett mycket bra 

kommunikationssätt så att de får brukarna att känna sig delaktiga. 

Oden tillverkar även papper. 

Persborgshuset – Persborgsgruppen har ca 30 brukare och 7 

arbetshandläggare. De har också tydliga aktivitetsrum såsom 

konstnärliga- massage- och sinnesstimulerade rum mm. Denna 

grupp arbetar mycket ute i samhället och har behov av att hitta 

fler samarbetspartners. Ett arbete de utför är att handla åt 

pensionärer, caféverksamhet på Snäckebacksskolan, parkarbete, 

hunddagis, Ronnebyhus m fl. Autismenheten har 4 brukare och 

där finns en handledare till varje brukare. 

Arbetscenter hjälper till att demontera vitvaror, i caféet, utearbete 

på kyrkogårdar mm. 
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Hemfixarna och Stadshuscaféet är andra verksamheter inom 

enheten.  

En utveckling/utmaning kommer framöver med den starka 

målgrupp av unga brukare som finns. De vill vara med och 

påverka i samhället, vilket är positivt. 

Daglig verksamhet efterlyser samarbete med aktörer för att kunna 

få ut brukare i arbetet. Sorteringsarbete är en bra sysselsättning.  

En projektansökan är inlämnad för ett länsövergripande 

verksamhetsarbete inom kultur och teater.  

Sysselsättningen - Hjulet som finns i Sörby har ca 60 brukare. De 

arbetar i skogen, i stallet och i individuellt anpassade 

prakitkplatser. Ca 15 brukare jobbar inne med keramik, 

fotografering, snickerier, väver och syr mm.  

Hjulet samarbetar med Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen när det gäller praktikplatser. Det är viktigt att stötta 

arbetsgivarna som tar emot praktikplatser. 

Hjulet har haft öppet hela sommaren. Motivationsarbetet med att 

få brukare att komma till Hjulet är jätteviktigt.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bengt Göran 

Svensson, Maj-Britt Olsson, Anita Sjödahl, Johnny Stenberg,  

Astrid Hansson, Marie Staffas samt Stig Karlsson. 

Förslag framförs om att göra ett studiebesök inom verksamheten 

KFR ska undersöka möjligheten till ett studiebesök i höst. 

Ordförande Kristina Valtersson framför sitt och övriga ledamöters 

tack för en intressant och givande information. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 31  

FN-konventionen  - En ledstjärna i KFR:s framtida 
arbete 

 

Sammanfattning  

Ordförande Kristina Valtersson föredrar ärendet. 

 

”FN:s konvention för funktionsnedsatta har till syfte är att främja, 

skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer 

med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde”.  

 

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 

2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den 

undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. Sedan dess 

har konventionen undertecknats av ytterligare ett stort antal 

länder. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges 

del. 

 

Första rapporten skickades in 2011 och Sverige fick kritik för 

implementeringen i samhället, tillgängligheten för funktions-

nedsatta hade brister. Riksdagen har diskuterat detta då det är 

angeläget att få en bra tillgänglighet för funktionsnedsatta.  

Kritik riktades också mot skolan. Lärarna bör i sin utbildning få 

bättre kunskap om funktionsnedsättningar. 

 

När det gällde teckenspråk/minoritetsspråk fick Sverige beröm för 

sina insatser. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Anita Sjödahl, 

Johnny Stenberg samt Stig Karlsson. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet och återaktualiserar ärendet 

på nästa sammanträde. 

_____________________ 
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§ 32  

Avstämning lokalfrågan 

 

Sammanfattning  

Ordförande Kristina Valtersson ställer frågan till föreningarna 

angående hyresavtalen i fd Freja lokalen. Ronnebyhus har kallat 

berörda föreningar till ett möte. 

 

Kommunen betalar hyran fram t o m maj månad, därefter ska 

föreningarna betala samma hyra som förra året t o m siste 

december 2014. Föreningarna ska skriva avtal med Ronnebyhus, 

vilket ej har skett i dagsläget. Ronnebyhus ska sätta upp ett 

trinettkök som HSO:s föreningar kan använda. 
 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bengt Göran 

Svensson, Inge-Löv Svensson, Ann-Christine Andersson, Maj-

Britt Olsson, Johnny Stenberg, Anita Sjödahl, Stig Karlsson, 

Astrid Hansson samt Marie Staffas. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 33  

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Johnny Stenberg 

och Stig Karlsson 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 
________________ 
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§ 34  

Övriga frågor 

 

Ordförande Kristina Valtersson informerar om att Ronneby 

kommuns handikappolitiska program ska revideras.  Karin 

Lundberg är utsedd att samordna arbetet. En tjänstemannagrupp 

och en brukargrupp ska utses. Brukargruppen ska representeras av 

NSPH, HSO, DHR och SRF. Gruppen ska träffas 3-4 gånger, 

cirka 2 tim/gång. Dialog ska föras mellan tjänstemannagruppen 

och brukargruppen. 

 

Johnny Stenberg föreslås representera NSPH och Bengt Göran 

Svensson HSO.  DHR och SRF kontaktas för att få fram 

representanter från deras föreningar. 

 

Anita Sjödahl informerar om Psykiatriveckan den 6 – 12 oktober. 

Psykiatrivecka är ett samarbete mellan Studieförbundet 

Vuxenskolan, NSPH, Hjärnkoll samt kommun och 

landstingspsykiatrin i Blekinge. Inbjudan kommer att sändas ut till 

KFR:S ledamöter via mail. 

 

Maj-Britt Olsson framför önskemål om en uppföljning av 

FINSAM.  

 

Johnny Stenberg påtalar att det behövs fler mor/farföräldrar i 

skolan. Det behövs även funktionsnedsatta seniorer. Om intresse 

finns kan man kontakta rektorn på berörd skola. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder utser Johnny 

Stenberg som representant för NSPH och Bengt Göran 

Svensson för HSO. 
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 En uppföljning av Finsam ska ske på nästa sammanträde. 

 I övrigt noteras frågorna till protokollet. 

________________ 

 
Exp. 
Johnny Stenberg 
Bengt Göran Svensson 
Karin Lundberg 
 


