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Kommunala Rådet för Funktionshinder 2013-02-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 19 00 
 
Närvarande 

Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (c) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Birgitta Larsson, (rp) Marie Staffas, FUB 
Ingrid Karlsson, (s) Astrid Hansson, HRF 
Bo Johansson, (s) §§ 1 - 2 Daniel Broström, HSO 
Annette Svensson, FUB Stig Karlsson, HLS 
Bengt-Göran Svensson, HRF  
Maj-Britt Olsson, HLS  
Anita Sjödahl, NSPH  
Johnny Stenberg, Attention  
  
  

Övriga deltagare: Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare delvis: Eva Karlström Finsam 
 
Utses att justera: Anita Sjödahl 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2013-03-05 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  1 - 12 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Anita Sjödahl  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2013-02-20 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-03-05 
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-03-27 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 1 Val av justeringsman. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, hälsar alla välkomna till dagens möte.   
 
Anita Sjödahl utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 2 Information om projekt Finsam. 
 
Coach Eva Karlström lämnar en kort presentation av sig själv och vad arbetet som 
coach för Finsam går ut på.  
 
I Ronneby heter projektet ANSATS och har varit i drift sedan augusti/september 
2012. ANSATS erbjuder förberedande rehabilitering, i först hand till personer i 
åldersgruppen 18 – 30 år, som har ohälsa eller något annat hinder. Deltagaren har 
möjlighet att vara med i ANSATS i sex månader. I Ronneby är könsfördelningen ca 
50-50%. 
 
För att arbetet ska gå bra är det viktigt att deltagarna har vilja att förändra sin 
situation. Det behövs också intresse av att utföra ett arbete i samråd med ANSATS. 
För närvarande är elva deltagare ute i praktik och ytterligare tre är på väg ut. Det är 
svårt att få tag i praktikplatser och engagerade handledare. Det kan också vara svårt 
att få ungdomarna att hålla fast och inse att detta är positivt för framtiden. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Anita Sjödahl, Annette 
Svensson, Bo Johansson, Johnny Stenberg samt Stig Karlsson 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack till Eva 
Karlström för informationen. 
 
Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet samt att 
en återkommande information från FINSAM ska ske på ett sammanträde i slutet av 
året.  
_____________________  
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§ 3 Information/visning av hjärtstartare. 
 
Stig Karlsson visar hur en hjärtstartare ska användas. En dvdfilm skulle ha visats men 
på grund av tekniska problem kommer detta att ske på nästa sammanträde.  
 
Det finns 30 st hjärtstartare registrerade i Ronneby, alla som har hjärtstartare har dock 
inte registrerat sig. 
  
Svenska HLR-rådets utbildningsprogram följer internationella riktlinjer och revideras 
vart 5:e år då nya medicinska och pedagogiska riktlinjer publiceras. All HLR-
utbildning skall vara kvalitetssäkrad så att resultatet blir så likt som möjligt, 
oberoende av vem som utbildar. Det är därför av största vikt att alla instruktörer 
uppdaterar sig, läser och tränar på det nya utbildningsmaterialet. Att träna med 
aktuell MiniAnne och DVD- skiva är en bra uppdatering både för deltagare och 
instruktörer. Filmen följer kursupplägget som finns beskrivet i instruktörsboken och 
blir därför också en uppdatering av kursen. 
 
I Stadshuset sitter hjärtstartaren på nedre botten, vid stämpelklockan och symbolskylt 
finns vid sidan. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Birgitta Larsson 
Annette Svensson, Bo Johansson, Anita Sjödahl, Bengt Göran Svensson, Ingrid 
Karlsson samt Johnny Stenberg. 
 
Ordförande Kristina Valtersson framför sitt och övriga ledamöters tack för en bra 
redovisning. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 3  Skrivelse till ABRI angående SPA i Ronneby. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att utsänd skrivelse har sänts till ordförande 
i ABRI. ABRI har haft sammanträde och där har det beslutats att Lars Thorell och 
Bengt Wihlstrand ska gå till SPA och stämma av KFR:s protokoll från 2012-05-30.  
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson 
Ingrid Karlsson, Johnny Stenberg och Astrid Hansson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar redovisningen till protokollet. 
____________________ 
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§ 4 Skrivelse angående tillgängligheten på Kvitterplatsen, Ronneby 
Brunnspark. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att utsänd skrivelse har sänts till ordförande 
i Fritid- och kulturnämnden. Fritid- och kulturnämnden har i § 13/2013 gett 
ordförande Nils-Ingmar Thorell i uppdrag att besvara skrivelsen . 
 
Årets Allsång som skulle ha varit på Kvitterplatsen, är flyttad till Torget, vilket är 
mycket positivt. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, 
Bengt-Göran Svensson, Anita Sjödahl, Stig Karlsson och Astrid Hansson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 5 Toaletten på Kallingeskolan  / Svansen. 
 
Toaletten på Kallingeskolan, som varit uppe för diskussion på KFR vid ett flertal 
tillfällen, är klar. Den är inte slutbesiktad men  personalen är mycket nöjd och de har 
fått vara delaktiga i arbetet. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, och 
Stig Karlsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 6 Tillgänglighetsguiden. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Johnny Stenberg har avslutat arbetet, på 
grund av hälsoskäl.  En del av arbetet har utförts. En kvinna från Finsam ska ta över 
arbetet med stöttning av Eva Karlström. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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§ 7  Återrapportering gällande föreningslokaler. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att projektledare Per Engqvist bjudit in 
föreningsverksamheterna till Soft Center och Sörby Centret för visning av lokaler. 
 
Flertalet av föreningarna var intresserade av Sörby Centret, markplanet. Positivt är 
också att det finns kommunikationsförbindelser till nämnda område.   
 
Per Engqvist kommer att tillskriva föreningarna, som hyr av kommunen och se vilka 
behov som finns för att ev anpassa lokalerna för verksamheten. Priset för lokalerna 
diskuterades och ev kan hyran subventioners om det är många som vill hyra. En 
avstämning ska göras med förvaltningschef Tommy Johansson, innan skrivelse sänds 
ut. 
 
Johnny Stenberg föreslår att fd Frejas lokaler skulle kunna var lämpliga som 
föreningslokaler och där finns redan kök, hkp-toalett och ramp. Lokalen är ca 300 m2  

och tillhör Ronnebyhus. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, 
Maj-Britt Olsson, Bengt-Göran Svensson, Johnny Stenberg och Anita Sjödahl. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet 
och ger Kristina Valtersson i uppdrag att kontakta Per Engqvist ang Freja-
lokalen. 

____________________ 
 
§ 8 Skrivelse från Miriam Mattsson angående glasdörrar, Ron:s 
kongresshall.  
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Miriam Matsson lämnat en skrivelse till 
KFR gällande glasdörren vid entrén till Ron:s kongresshall.  Ärendet har förts på 
Åtgärdslistan. 
 
Skrivelsen är översänd till ABRI som äger fastigheten och Lars Thorell har fått i 
uppdrag att kontrollera frågan.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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§ 9  Åtgärdslistan. 
 
Ordförande Kristna Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som 
skett sedan förra mötet. 
 
En påstötning ska göras när det gäller hörselslingan i stora hallen på Kulturcentrum. 
  
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, 
Bengt-Göran Svensson, Stig Karlsson, Astrid Hansson samt Ingrid Karlsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 10 Ändring av sammanträdesdag. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Kommunfullmäktige har sammanträde 
den 19 juni och därför behöver KFR flytta sitt sammanträde som planerats äga rum 
samma dag. Förslag på datum diskuterades. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att flytta sammanträdet den 19 
juni till den 4 juni 2013.  

 
_____________________ 
 
§ 11 Övriga frågor. 

Anita Sjödahl och Johnny Stenberg har varit på möte angående PRIO  psykisk ohälsa 
- plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. En handlingsplan är 
framtagen som ska lyfta fram ett antal strategiska prioriterade områden och därtill 
kopplade insatser. Nämnda handlingsplan ska utgöra en grund för regeringens arbete 
på området under perioden 2012-2016. Planen består av ett antal åtgärder som riktar 
sig till grupper som särskilt riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, samt insatser för 
att förbättra situationen och bidra till återhämtning för personer med psykisk ohälsa. 

Syftet är att genom stöd till strategiska insatser inom vård och omsorg skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete, som kan ge hållbara vinster för 
framtiden. 

En av de centrala beståndsdelarna i handlingsplanen är en bred överenskommelse 
med Sveriges Kommuner och Landsting eftersom det är kommunerna och 
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landstingen som är huvudansvariga för vården och omsorgen till personer med 
psykisk ohälsa. 

Kommunen har fått stimulansmedel, ett förtydligande för hur har dessa använts, 
efterlyses. 
 
Annette Svensson vill ha ett förtydligande om vilken utbildning som krävs för 
personliga assistenter.  
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Birgitta Larsson, 
Annette Svensson, Johnny Stenberg, Anita Sjödahl och Marie Staffas. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor till protokollet 
och ger förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att redovisa 
stimulansmedel och utbildning för personliga assistenter på nästa möte. 

_____________________ 
 
§ 12 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
_____________________ 
 
 
 
 
 


