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Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 20 15 
 
Närvarande 

Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (c) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Birgittas Larsson, (rp) Marie Staffas, FUB 
Bo Johansson, (s) Astrid Hansson, HRF 
Anne-Christine Andersson, EP Daniel Broström, HSO 
Ingelöv Svensson, R Stig Karlsson, HLS 
Annette Svensson, FUB  
Bengt-Göran Svensson, HRF  
Inge Blomé, NHR  
Maj-Britt Olsson, HLS  
Anita Sjödahl, NSPH  
  

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare delvis: Magnus Abrahamsson evenemangssamordnare, Birgitta Nilsson Blekinge 
kompetenscentrum 
 
Utses att justera: Stig Karlsson 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2012-12-18 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  56 - 66 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
Justerande: Stig Karlsson  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2012-12-05 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-12-19 
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-01-10 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 56  Val av justeringsman. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, hälsar alla välkomna till dagens möte.   
 
Stig Karlsson utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 57 Kvitterplatsen Ronneby 
Anette Svensson, HSO har framfört följande:  
Vi anser inte att kommunen kan kringå ansvaret för handikappanpassning av 
Brunnskvittret. Förvaltningens svar att hyresgästen av anläggningen är ansvarig för 
tillgängligheten, är inte tillfredsställande. Vi önskar att Tommy Johansson närvarar 
vid mötet för att förklara hur de ser det som möjligt. 
 
Magnus Abrahamsson evenemangssamordnare har kommit till mötet istället för 
Tommy Johansson som hade förhinder. 
 
Annette Svensson m fl ledamöter framför att man utesluter personer från evenemang 
när de läggs på Kvitterplatsen. Vägen upp till platsen är grusbelagd och brant. Att 
hänvisa till Bålebrovägen är inte ett bra alternativ, endast de med parkeringstillstånd 
får parkera där. Rampen som går upp på scenen är ej utförd på funktionellt sätt. Det 
går att ta sig in bakvägen genom en korridor, där musiker m fl ställer sina saker.  
 
Den som har arrangemang på Kvitterplatsen ska inte se till att det är tillgängligt, det 
är kommunens ansvar.   
 
Kvitterplatsen borde ej ha några arrangemang över huvudtaget. Det finns andra 
platser nere i parken som är mer lämpliga, tex vid Naturum eller Silverbergsplanen, 
där Diggeloo har sitt evenemang. 
 
Detta är påtalat i många år bl a från dåvarande Handikappråd. 
 
Magnus Abrahamsson svarar att det är svår att ta sig upp till Kvitterplatsen, vilket 
Fritids- och kulturförvaltningen är medvetna om. Man får inte bygga, anlägga vägar, 
schakta byggmassor mm då Brunnskvittret ligger inom kulturreservatet för 
Brunnsparken. I samband med att den gamla byggnaden brann ner fick man bygga 
nytt på samma plats för att få tal del av försäkringsmedel. 
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I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Annette 
Svensson, Inge Blomé, Anne-Kristine Andersson, Bengt-Göran Svensson, Anita 
Sjödahl, Marie Staffas, Stig Karlsson, samt Astrid Hansson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack till 
Magnus Abrahamsson för informationen. 
 
Kommunala rådet för Funktionshinder beslutar att ge ordförande Kristina Valtersson 
och Annette Svensson i uppdrag skriva en skrivelse till Fritid- och kulturnämnden 
och påtala problematiken. 
Att i övrigt notera informationen till protokollet. 
_____________________  
 
§ 58  Birgitta Nilsson, Blekinge kompetenscentrum – 
information/återkoppling på enkätundersökning  
 
Birgitta Nilsson lämnar en kort presentation av sig själv.  
KFR finns i många kommuner i landet. Vissa kommuner har sina protokoll på nätet 
(Ronneby har det). En del har en handikappkonsulent och en del har sekreterare som 
arbetar med KFR:s frågor. 
 
En enkätundersökning har sänts ut till ledamöter och ersättare i KFR. Många har 
lämnat svar men det ska gå ut en påminnelse med hopp om att fler svarar.  
En intervju har genomförts med ordförande Kristina Valtersson som besvarat 28 
frågor. 
 
En genomgång av dokumentet sker och en återkoppling kommer att genomföras vid 
ett senare tillfälle. Ronneby kommer att få svaren på sina frågor. 
  
Exempel på fråga som ställts är: 
Finns det frågor man saknar i rådet?  
Svar: Att man vill ha mer direktkontakt med nämnden. 
 
Birgitta Nilsson ställer frågan om KFR har intresse av ett erfarenhetsutbyte med 
andra råd. Förslag är den 10 februari på Ronneby Brunn.  Anmälan sker till Birgitta 
Nilsson. 
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I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, Bo 
Johansson, Anita Sjödahl, Astrid Hansson, Anne-Kristine Andersson samt Bengt-
Göran Svensson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för 
redovisningen och önskar lycka till i framtiden. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 60  Årets anpassning – utmärkelse Luciapriset. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar de förslag som kommit in. 
Totalt har 11 nomineringar inkommit. LK Kläder har fått fem nomineringar som 
sammanfattningsvis lyder: Bra ramp som smälter in i stadsmiljön, ledstång, lätt att ta 
sig in, god tillgänglighet och lätt att ta sig fram inne i affären, rymliga provhytter 
samt stort utrymme vid kassan. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson och 
Bo Johansson. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar enhälligt att utse LK kläder till 
Luciapristagare år 2012.  
 
Ordförande Kristina Valtersson och Annette Svensson kommer att dela ut priset i 
samband med Luciafirande i Ronneby Sporthall den 13 december. 
_____________________ 
 
§ 61 Redovisning av ej verkställda beslut. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning av ej verkställda beslut. 
Det finns för närvarande inga beslut som ej är verkställda när det gäller 
kontaktpersoner. Det finns fyra ej verkställda beslut gällande plats i gruppbostad. Den 
nya gruppbostaden beräknas att öppna under våren. Det är mycket svårt att få tag i 
kontaktpersoner i dagsläget. KFR:s ledamöter får gärna ta detta med sig och 
informera sina medlemmar om behovet. Är man intresserad går det bra att ringa till 
Socialförvaltningen och få information om vad uppdraget innebär . 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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§ 62 Redovisning av kompetensutbildning inom Socialförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning av kompetensutbildning 
inom Socialförvaltningen. Detta år är ett s k kommunikationsår, där utbildningsfokus 
ligger på kommunikation.  
 
Pia Käckert från Linköping och Örebro universitet har under en heldag utbildat all 
personal inom Stöd, service och omsorg (fd Handikappomsorgen) i kommunikation, 
en halvdags utbildning i genomförande planer och en halvdag i dokumentation för 
vissa personalgrupper. Det har även genomförts workshops.  
 
Bo Hejlskov Elvén har föreläst om ticks. 
 
All personal har fått utbildning i verksamhetssystemet ProCapita. 
 
Vissa personalgrupper inom stöd service omsorg har eller har fått riktad handledning 
i olika metodfrågor. 
 
Utbildningsanslagen är ungefär lika mellan Äldreförvaltningen och Social-
förvaltningen. Det finns stimulansmedel att söka och om man beviljas dessa måste 
det gå att genomföra utbildningen, trots viss problematik kring vikarieanskaffning.  
 
Annette Svensson ställer frågan om vilka kompetenskrav som ställs vid anställning av 
personal inom HO. I vissa länder i Europa, tex Spanien och Italien ställs höga 
kompetenskrav när det gäller arbete i gruppbostäder. Vi har att lära av dem. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, 
Anne-Kristine Andersson samt Bo Johansson. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 63 Åtgärdslistan 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar åtgärdslistan och de förändringar som skett 
sedan förra mötet. 
  
Kristna Valtersson har varit i kontakt med förvaltningschef Magnus Graad och 
projektledare Per Engqvist när det gäller föreningslokaler. De har lovat att 
återkomma i ärendet. 
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ABRI har fått påminnelse när det gäller SPA, men inte svarat. 
Annette Svensson vill ha ett svar från ABRI och föreslår att KFR tillskriver styrelsen.  
 
Astrid Hansson informerar om att de fräschat upp bassängområdet med palmer, bord 
och stolar, inga förändringar i övrigt. 
 
En lämplig tomt för gruppboende bör tas fram. Tomten där Hulta förskola låg skulle 
vara perfekt för ett sådant boende. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Annette 
Svensson, Bengt-Göran Svensson, Anne-Kristine Andersson samt Astrid Hansson. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att tillskriva ABRI:s styrelse och 
påtala att man vill ha svar i ärendet. 
_____________________ 
 
§ 64  Information från Hjärt & Lungsjukas förening 
 
Stig Karlsson ger en kort information och lämnar ut ett material om Hjärt- och 
lungsjukas Riksförbund.  
 
Vidare informerar han om att varmvattenbassängen ute på Tarkett kommer att 
stängas. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson och Stig Karlsson.  
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
 
Stig Karlsson får i uppdrag att förevisa hur en hjärtstartare fungerar, på nästa 
sammanträde. 
_____________________ 
 
§ 65  Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Finsam kommer till nästa KFR och 
informerar om sin verksamhet. 
 
Anne-Kristine Andersson påtalar vikten av att ta utdrag från brottsregister när 
personal anställs.  
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Bo Johansson meddelar att han förmedlat diskussionerna om gruppbostad på tomten 
där Hulta förskola legat. Att bygga gruppbostad möter inget hinder. Ungdomar vill bo 
centralt. Ärendet har varit uppe i Kommunstyrelsen och då var förslaget att man 
skulle bygga radhus/villor. 
 
Birgitta Ratcovich meddelar att hon haft en dialog med Magnus Graad i ärendet. 
  
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 66 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och 
avslutar mötet. 
 
Ledamöterna önskar alla en fridfull jul. 
_____________________ 
 
 
 
 


