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Sammanträdesdatum 

2014-11-26 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 00, ajournering kl 18 10 – 18 30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Inge-Löv Svensson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-12-05 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 42 - 49 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 

  

 Inge-Löv Svensson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2014-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2014-12-05 Datum då anslaget tas ned 2014-12-29 

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) 
Bo Johansson (S) 
Per Magnusson SRF 
Ann-Christine Andersson EP 
Inge-Löv Svensson R 
Bengt Göran Svensson HRF 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson HRF 
Inga-Lill Johansson R 

Tjänstemän Heike Rosenqvist, informationsansvarig 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 
§ 42 Val av justerare. 

 
4 

§ 43 Studiebesök Daglig verksamhet Persborgshuset. 
 

5 

§ 44 Begäran om remissyttrande – gällande ny varumärkesplattform 
och grafisk profil för Ronneby kommun. 

6 

 
§ 45 

 
Redovisning av remissyttrande gällande Droppemåla 1:97 – Ut 
och invändig ändring, Café- och restaurang Villa Vassen.  

 
7 

 
§ 46 

 
Redovisning av skrivelse till Kommunstyrelsen angående 
KFR:s tillhörighet. 

 
8 

 
§ 47 

 
KFR – 2015. 

 
9 

 
§ 48 

 
Övriga frågor. 
 

 
10 

§ 49 Avslutning. 11 
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§ 42  

Val av justerare 

 

Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens 

sammanträde.  

Inge-Löv Svensson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 43  

Studiebesök Persborgshuset 

 

Sammanfattning  

Kommunala Rådet för Funktionshinder har framfört önskemål om 

ett studiebesök på Daglig verksamhet, Persborgshuset. I samband 

med dagens sammanträde genomförs detta.  

Enhetschef Jessica Masmanidou lämnar information om 

verksamheten och genomför en visning av lokalerna tillsammans 

med personalen Karin Mattsson, Britt-Marie Woss och Jim 

Rådström. 

Ledamöterna framför att det varit ett mycket givande besök, att få 

se de trevliga och även rofyllda lokalerna samt ta del av hur 

personalen genomför sitt arbete. 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, 

Inge-Löv Svensson samt Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

studiebesöket till protokollet. 
________________ 
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§ 44  

Begäran om remissyttande gällande ny varumärkes-
plattform och grafisk profil för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Informationsansvarig Heike Rosenqvist föredrar ärendet. 

 

Varumärkesplattsformen och den grafiska profilen för Ronneby 

kommun (plats och organisation) remitteras till kommunala 

bolag, nämnder och rådgivande organ enligt beslut i 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 299/2014.  

 

Ronneby kommuns grafiska profil uppdaterades senast 2009. 

Sedan dess har förväntningarna på kommunala kommunika-

tionsinsatser och möjligheter för informationsspridning förändrats 

mycket. För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns 

varumärke, både som plats och organisation, presenterar 

informationsavdelningen en ny varumärkesplattform. Tack vare 

en gemensam plattform kommer Ronneby kommuns anställda 

och andra intressenter och aktörer lättare att kunna berätta om 

”sitt” Ronneby på ett sätt som skapar en gemensam och ändå 

mångfacetterad bild av ”vårt” Ronneby. Den stolta 

Ronnebyambassadören får ett nytt kraftfullt verktyg. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, 

Bengt Göran Svensson samt Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att ställa 

sig bakom förslaget till ny varumärkesplattform och grafisk 

profil för Ronneby Kommun. 

_____________________ 
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§ 45  

Redovisning av yttrande gällande Droppemåla 1:97 - Ut 
och invändig ändring, Café- och restaurang Villa 
Vassen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Kristina Valtersson redovisar att följande yttrande är 

inlämnat till Miljö- och byggnadsnämnden: 

 
”Det är av stor vikt att det som byggs inom kommunen idag, 

uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och 

bygglagen samt Boverkets byggregler. I dessa finns utförliga 

regler kring tillgänglighet i den byggda miljön, för såväl större 

ombyggnationer som nybyggnation.  

 

Enligt lagen Enkelt avhjälpta hinder skall äldre befintlig 

byggnation åtgärdas enligt regelverket. 

  

Vi har i Kommunala Rådet för Funktionshinder/KFR ibland sett 

att tillämpningen av lagen och okunskap om tillgänglighetsfrågor 

alltför ofta lett till felaktigheter. 

 

I detta fall utgår Kommunala Rådet för Funktionshinder/KFR 

ifrån att sakkunnig kompetens i tillgänglighetsfrågor har ansvar 

för ombyggnaden av Villa Vassen”. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

redovisningen till protokollet 

________________ 
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§ 46  

Redovisning av skrivelse till Kommunstyrelsen 
angående KFR:s tillhörighet 

 

Ordförande Kristina Valtersson redovisar att följande skrivelse är 

inlämnad till Kommunstyrelsen: 

”F.d. Handikapprådet, nuvarande Kommunala Rådet för 

Funktionshinder/KFR, har tidigare tillhört Omsorgsnämnden och 

efter omorganisationen Socialnämnden. 

 

Nuvarande Råd har utökats och representeras av fler 

organisationer än tidigare. Ledamöterna är mycket aktiva och 

visar stort intresse. 

Erfarenheter under mandatperioden visar att frågor som 

behandlats inte endast tillhör Socialnämndens områden, utan ofta 

tillhör andra nämnder, dvs. kommunövergripande frågor.  

 

Rådet önskar att de frågor (i princip alla kommunens arbeten och 

uppdrag) som berör delaktighet och tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning, ges större insikt i kommunens arbete. 

 

Med anledning av ovanstående anser Rådet det vara lämpligt: 

 

Att Kommunala Rådet för Funktionshinder, i Ronneby kommun, 

ska lyda under Kommunstyrelsen, såsom flertalet av kommunens 

Råd”. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

redovisningen till protokollet 

________________ 
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§ 47  

Kommunal Rådet för Funktionshinder 2015 

 

Ordförande Kristina Valtersson redovisar att KFR kommer att få 

en ny ordförande inför nästa mandatperiod. Det blir den nya 

ordföranden som får ta beslut om när och vilka tider KFR ska ha 

sina sammanträden. 

 

Ledamöterna i KFR får höra av sig till Ann Hermansson om det 

föreligger förändringar, beträffande föreningarnas representation i 

Rådet. I samband med kallelsen till första sammanträdet kommer 

nuvarande ledamöter att kallas om det inte inkommit nya 

representanter. 

   

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 48  

Övriga frågor 

 

Bengt Göran Svensson informerar att arbetat med det 

Funktionshinderpolitiska programmet pågår. Karin Lundberg, 

miljösamordnare, är sammanhållande och har ett mycket bra 

underlag att arbeta med. Det finns behov av en ny tjänst för 

samordning och implementering av programmet ute i 

verksamheterna.  Detta är ett levande dokument som behöver 

uppdateras kontinuerligt. Nästa möte för arbetsgruppen är den 3 

dec. Den 10 dec är det ett möte tillsammans med 

tjänstemannagruppen. 

 

Ordförande Kristina Valtersson lämnar följande information: 

 

 Markeringar för synskadade, på Ronneby Brunns ytterdörr, 

har genomförts. 

 

 KFR har tidigare fattat beslut om att inte dela ut Luciapriset 

under 2014. Karlshamns kommun har tagit ett liknande 

beslut angående sitt tillgänglighetspris. Även där på grund 

av bristande intresse från allmänheten. 

 

 Birgitta Ratcovich, Marie Staffas och Carina Mattisson 

som inte haft möjlighet att närvara vid dagens 

sammanträde, har skickat en julhälsning till KFR. 

Ann-Christina Andersson informerar att trottoaren vid Ronneby 

Brunn som åtgärdats genom ABRI, fungerar mycket bra. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 49  

Avslutning 

Ordförande Kristina Valtersson tackar för gott samarbete och att 

hon haft förmånen att få leda KFR under denna mandatperiod.  

Vidare önskas alla ledamöter och tjänstemän God Jul och Gott 

Nytt År. 

 

Ledamöter och tjänstemän önskar ordförande detsamma, samt 

lycka till framtiden. 

________________ 

 


