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Sammanträdesdatum 

2014-10-22 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 20, ajournering kl 18 10 – 18 20 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Gert Månsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-10-28 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 35 - 41 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 

  

 Gert Månsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2014-10-22 

Datum då anslaget sätts upp 2014-10-28 Datum då anslaget tas ned 2014-11-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP)  
Ingrid Karlsson (S) 
Per Magnusson SRF 
Gert Månsson DHR 
Inge-Löv Svensson R 
BengtGöran Svensson HRF 
Maj-Britt Olsson HLS 
Inge Blomé NHR 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Marie Staffas FUB 
Astrid Hansson HRF 
Inga-Lill Johansson R 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
 

  Övriga Eva Karlström, Finsam § 36 
Timo Lindblad, Finsam § 36 
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Ärendelista 

 
§ 35 Val av justerare. 

 
4 

§ 36 Information från Finsam – Eva Karlström och Timo Lindblad. 
 

5 

§ 37 Begäran om remissyttrande - Droppemåla 1:97– ut och 
invändig ändring, café o restaurang Villa Vassen. 

7 

 
§ 38 

 
FN Konventionen - En ledstjärna i KFR:s framtida arbete.  

 
9 

 
§ 39  

 
Luciapriset. 

 
10 

 
§ 40 

 
Åtgärdslistan. 

 
11-12 

 
§ 41 

 
Övriga frågor 
 

 
13 
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§ 35  

Val av justerare 

 

Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens 

sammanträde.  

Gert Månsson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 36  

Information från Finsam – Eva Karlström och Timo 
Lindblad 

 

Sammanfattning  

Eva Kalström och Timo Lindblad lämnar en kort presentation av 

sig själva. 

Ansats Ronneby är ett Finsamprojekt som startade i juni 2012 och 

drivs av Ronneby kommun. Projektet sker i nära samverkan med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Psykiatrin, 

Landstinget Blekinge. Ansats Ronneby vänder sig till personer, 

företrädelsevis i ålder 18-30 år, som är i behov av samordnad 

rehabilitering för att komma närmare arbetsmarknaden. Följande 

grupper är prioriterade: 

Arbetslösa som på grund av hinder eller ohälsa bedöms vara i 

behov av förberedande insatser innan de kan anses stå till 

arbetsmarknadens förfogande. 

 Långtidssjukskrivna arbetslösa som bedöms vara i behov 

av arbetslivsinriktade insatser. 

 Personer med aktivitetsersättning som bedöms vara i behov 

av arbetslivsinriktade insatser. 

Ansats Ronneby bygger på att alla deltagare erbjuds en 

individuell plan för sitt deltagande i projektet. Planen ska syfta till 

att deltagarna under projekttiden ökar sina möjligheter att hitta en 

egen försörjning. Planen är en beskrivning av de stödinsatser och 

aktiviteter som projektdeltagaren tar del av under projekttiden. 

En viktig del i projektet är samverkan mellan myndigheterna och 

att varje individ blir sedd som en hel person. 

81 personer har varit aktuella i projektet, 35 kvinnor och 46 män. 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(12) 
2014-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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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§ 37  

Begäran om remissyttande Droppemåla 1:97– Ut och 
invändig ändring, café- och restaurang Villa Vassen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Kristina Valtersson föredrar ärendet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har till Kommunala Rådet för 

Funktionshinder översänt begäran om remissyttrande över 

fastigheten Droppemåla 1:97 – ut och invändig ändring, Café – 

och restaurang Villa vassen. 

 

Gert Månsson framför att det är viktigt med sakkunnig kompetens 

i tillgänglighet, för de som granskar ärendet.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, 

Gert Månsson, BengtGöran Svensson samt Marie Staffas. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att låta 

ordförande Kristina Valtersson skriva ett yttrande i ärendet 

och överlämna detsamma till Miljö- och byggnadsnämnden 

samt att redovisa detta på nästa sammanträde. 

_____________________ 
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§ 38  

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

 

Sammanfattning  

Ordförande Kristina Valtersson ställer frågan till föreningarna om 

hur många det är som arbetar med denna fråga i dagsläget. 

 

Maj-Britt Olsson redovisar att Hjärt- och lungsjuka deltagit en 

studiecirkel i ärendet, 2011. 

 

Uppgifter gällande artikel nr 3 delas ut till ledamöterna som 

diskussionsunderlag: 

 
Allmänna principer 

Denna konventions principer är följande: 

 

a. Respekt för inneboende värde, individuellt 

självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val 

samt enskilda personers oberoende 

 

b. Icke – diskriminering 

 

c. Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i 

samhället  

 

d. Respekt för olikheter och accepterande av personer med 

funktionsnedsättning som en del av den mänskliga 

mångfalden och mänskligheten 

e. Lika möjligheter 

 

f. Tillgänglighet 
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g. Jämställdhet mellan kvinnor och män 

 

h. Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna 

hos barn med funktionsnedsättning och respekt för 

funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet. 

 

Gert Månsson påtalar att det är viktigt att KFR arbetar med 

övergripande frågor, tex hur ska kommunen arbeta för att få en 

bra tillgänglighetsanpassning. 

 

Det framförs att KFR bör ligga under Kommunstyrelsen då 

många frågor som berörs inte har med Socialnämnden att göra 

utan har mer kommunövergripande karaktär. 
 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran 

Svensson, Gert Månsson, Maj-Britt Olsson, Astrid Hansson samt 

Marie Staffas. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet samt att arbetet med 

konventionen ska fortsätta.  

 Ger ordförande Kristina Valtersson i uppdrag att lämna in 

en skrivelse till Kommunstyrelsen med förslag om KFR:s 

framtida placering/tillhörighet. 

________________ 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 
2014-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39  

Luciapriset 

 

Ordförande Kristina Valtersson informerar om Luciapriset. 

Förslag är att KFR avstår från att dela ut priset detta år. Om 

intresse finns kommande år kan man ta upp ärendet igen.  

Pressmeddelande kommer att gå ut så att alla vet vad som gäller.  

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att avstå 

från att dela ut Luciapriset detta år. 
________________ 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(12) 
2014-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40  

Åtgärdslistan 

 

Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de 

förändringar som skett sedan förra mötet. Gert Månsson får i 

uppdrag att kontakta ABRI och Dennis Roberteus, angående de 

stripes som ska sättas upp på glasdörrarna vid RON och Ronneby 

Brunn. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till protokollet. 

________________ 
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§ 41  

Övriga frågor 

 

Föreningarna informerade om olika aktiveter som genomförts 

såsom Vita Käppens dag, Hörselskadades vecka, Psykiatriveckan 

och Reumatikerföreningen som haft föreläsning på 

Kulturcentrum. 

 

Ordförande Kristina Valtersson lämnar följande information: 

 

DHR bjöd in till paneldebatt och talade om tillgänglighet i Valje 

viken. 

 

Om regeringsuppdraget 2009 – Arbete med psykiskt 

funktionsnedsatta ”Hjärnkoll”, projektet har förlängts t o m 2014. 

Blekinge är ett kampanj län i det positiva arbetet med psykisk 

ohälsa, vilket är glädjande. 

 

Infoenheten har sänt ut en begäran om ett remissyttrande gällande 

varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby kommun. 

Ärendet kommer att sändas ut i samband med protokollet för att 

sedan behandlas på sammanträdet den 3 december. 

 

Föreläsningen om Eja – En jour för alla - med Denise Cresso, 

kommer inte att genomföras i höst p g a att föreläsaren inte har 

tid. 

 

Nästa sammanträde, den 3 december, är det sista för denna 

mandatperioden. Det har framförts önskemål om att göra 

studiebesök på Daglig verksamhet och denna fråga ska 

undersökas, ev kan det bli besök i någon annan verksamhet. 

  

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till protokollet. 
________________ 
 


