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Kommunala Rådet för Funktionshinder 2013-10-23 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 19 20 
 

Närvarande 
Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (C) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Birgitta Larsson, (RP) Per Magnusson, SRF 
Ingrid Karlsson, (S) Marie Staffas, FUB 
Erling Lorentzon, SRF Astrid Hansson, HRF 
Ann-Christine Andersson, HSO EP Stig Karlsson, HLS 
BengtGöran Svensson, HRF  
Ingelöv Svensson, R  
Inge Blomé, NHR  
Maj-Britt Olsson, HLS  
Gert Månsson, DHR 
Anita Sjödahl, NSPH 

 

Johnny Stenberg, Attention 
 

 

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 

Övriga deltagare delvis: Per Engkvist projektledare 
 

Utses att justera: Anita Sjödahl 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2013-11-06 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  42 - 49 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Anita Sjödahl 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2013-10-23 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-11-07 
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-11-29 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 42 Val av justerare. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.  
 
Anita Sjödahl utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 43 Information om föreningslokaler – Per Engkvist. 
 
Per Engkvist lämnar en kort presentation av sig själv.  
 

När det gäller fastigheten Gertrud 9, Järnvägsgatan 5, PRO-huset hade Tekniska 
förvaltningen som förslag att Kommunstyrelsen skulle besluta att tillstyrka en 
försäljning av fastigheten. Men KS förslag var att fastigheten skulle rivas och att 
lokalfrågan för föreningarna skulle vara löst innan dess. Beslutet har överklagats och 
ärendet ligger för närvarande hos Kammarrätten i Jönköping.  
 

Föreningarna har bjudits in till visning av lokaler på Sörbycentret och Soft Center.  
 

Fritids- och kulturförvaltningen har bjudit in föreningar att titta på lokalerna, fd Freja 
i Ronneby. Lokalen är lämplig för föreningsverksamhet. En ritning över lokalerna 
visades.  Flera föreningar har fått lokaler i fastigheten bl a Hjärt & Lungsjuka, FUB 
och SPRF. SPRF har  tre lokaler där kök och konferenslokal ingår. Förslag framförs 
om att kök och konferenslokal bör vara bokningsbara så att alla kan nyttja dessa. Det 
är viktigt att denna fråga löses. Tekniska förvaltningen tar hand om 
hyresförhandlingen med RonnebyHus. Ev kommer man att hyra genom Tekniska 
förvaltningen. Föreningarna kan söka hyresbidrag precis som tidigare år. Önskemål 
om behov av nycklar ska framföras till Tekniska förvaltningen som ser till att dessa 
lämnas ut till föreningen.   
 

Per Engkvist kommer att kontakta representanter ur föreningarna, för vidare 
diskussioner gällande lokalfrågan. 
 

I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran Svensson, 
Ingelöv Svensson, Maj-Britt Olsson, Anita Sjödahl, Johnny Stenberg, Ann-Christine 
Andersson, Gert Månsson, Astrid Hansson och Stig Karlsson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Per 
Engkvist för informationen. 
 

• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________  
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§ 44 Riktlinjer för Föreningsbidrag inom Socialförvaltningen.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att när det gäller föreningsbidrag inom 
Socialförvaltningen så har Socialnämnden antagit ett förslag till riktlinjer.  
 
Nämnden har även gett förvaltningschefen i uppdrag att göra en samsyn mellan 
förvaltningarna som handhar bidrag för att se om möjligheten finns att alla bidrag 
behandlas centralt i kommunen. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Anita Sjödahl, Erling 
Lorentzon, BengtGöran Svensson, Johnny Stenberg, Maj-Britt Olsson, Stig Karlsson 
och Gert Månsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till protokollet och att 
ett förtydligande ska göras i dokumentet under Ansökan, punkt 3, Redovisning 
av erhållet verksamhetsbidrag för innevarande år . 
_____________________ 

 
§ 45 Remissyttrande – Medborgarförslag från Agne Petersson gällande 
att bygga ett medborgarhus i AMU:s gamla lokaler.  
 
Agne Petersson har i medborgarförslag framfört att det ska byggas ett medborgarhus i 
AMU:s gamla lokaler, KFR har fått förslaget för yttrande.  
”Kommunen köper in befintliga lokaler som för en tid sedan gick i konkurs. I dessa 
lokaler skall inrättas för samtliga medborgare olika ändamålsenliga lokaler för såsom 
tex föreningar, handikapporganisationer, ungdomslokaler mm. Listan kan göras lång 
men jag ska låta kommuninvånarna komma med förslag i demokratisk anda! Låt 
Ronneby kommun verkligen leva upp till namnet ”Hjärtat i Sveriges Trädgård” 
 
KFR gav ordförande Kristina Valtersson i uppdrag att skriva ett remissyttrande och 
översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen: 
   
”Frågan har diskuterats på KFR och ledamöterna anser inte att ägandefrågan är något 
som Rådet ska ta ställning till" 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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§ 46  Lucia-priset 
 
Ordförande Kristina Valtersson, redovisar att det åter är dags att göra reklam för 
Lucia-priset 2013. Det ska annonseras i kommunrutan, på www.ronneby.se och i 
media. Ett pressmeddelande har sänts ut och det har även informerats i pressen om 
LK-kläder som fick priset förra året. Viktigt att KFR-ledamöterna gör ”reklam” för 
priset. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Erling Lorentzon, 
BengtGöran Svensson, Anita Sjödahl, Stig Karlsson, Johnny Stenberg och Marie 
Staffas. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet.  
_____________________ 
 
§ 47  Åtgärdslistan. 
 
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som 
skett sedan förra mötet. 
 
När det gäller ärendena om offentlig toalett i Kallinge och hörselslinga på 
Kulturcentrum så finns dessa med i Alliansens budgetförslag. 
 
Kontakt ska tas med Överskottsbolaget i ärendet gällande skyltar för HKP- parkering. 
 
När det gäller ABRI:s markeringar på dörrarna i Ron-byggnaden är dessa inte 
tillfyllest. De bör göras på samma sätt som dörrarna i Stadshuset och de bör även 
sätta markeringar på innerdörrarna.  
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Erling Lorentzon, Gert 
Månsson, Johnny Stenberg, Anita Sjödahl samt Ann-Christine Andersson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet. 
_____________________ 
 
 
 
 
 

http://www.ronneby.se/�
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§ 48 Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson informerar om en inbjudan till föreläsning ”Käthes 
änglar” den 5 november i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler mellan kl 14 00 –  
16 00. 
 
SPF:s ordförande Laila Andersson har färdigställt ett inventeringsförslag gällande 
Tillgänglighetsguiden. De har haft kontakt med näringsidkare och företag och även 
kontaktat nya företag. 
 
Till nästa sammanträde, den 4 dec, är Tillgänglighetsdatabasen Karlshamn inbjudna 
för att informera om sitt arbete. 
 
Protokollsutdrag från KS/AU § 298/2013 gällande beslut om Kvitterplatsen har sänts 
ut till ledamöterna. 
  
Gert Månsson redovisar att man kan rekvirera material från Handisam som har 
mycket information om tillgänglighet. 
 
 

Inge Blomé överlämnar bilder på en HKP-toalett från Citygallerian i Karlshamn 
 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 49 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson avslutar mötet, tackar för visat intresse.  
____________________ 


