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Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Anita Sjödahl  
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10 - 18 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Anita Sjödahl   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2017-04-12 

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-27 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2017-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
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 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 
Bo Johansson (S) 
Gert Månsson (DHR) 
Maj-Britt Olsson (HLR) 
Inge Blomé, (Neuro förb.) 
Anita Sjödahl (NSPH) 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson (HRF) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Jörgen Nilsson, verksamhetschef  
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 10 Val av justerare. 
 

4 

§ 11 Funktionshinderpolitiska programmet- 
minnesanteckningar - frågeställningar 
 

5 

§ 12 Tillgänglighetsbarometern – frågeställningar  
 

6 

§ 13 Minnesanteckningar från Brukargruppen för KFR – 
Vad vill vi få ut av KFR? 
 

7 

§ 14 Redovisning av remissyttrande över Miljöprogram 
Ronneby kommun och handlingsplan 2017-2020. 
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§ 15 Kompiskortet 

 
11 

 
§ 16 Åtgärdslistan. 

 
12 

§ 17 Övriga frågor. 13 
   
§ 18  Avslutning. 14 
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§ 10  

Val av justerare 

 

Anita Sjödahl utses att jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 11 
 

Funktionshinderpolitiska programmet- 
minnesanteckningar - frågeställningar 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar minnesanteckningar, 

som varit utsända till ledamöterna, från funktionshinderpolitiska 

programmets arbetsgrupp. KF antog programmet 2015 och att 

verksamheterna därefter ska arbeta för att nå inriktningsmål och 

delmål. Det finns ingen extra budget för arbetet utan det ska ske 

inom ramen för tilldelade medel i samtliga förvaltningar/ 

nämnder. 

KFR har en viktig roll i arbetet med att få bort funktionshinder. 

Under prioriterade områden så ska inriktningsmål och delmål 

diskuteras och KFR ska prioritera vilka aktiviteter som är 

viktigast att genomföra under 2018 och presentera en budget för 

detta. 

Det är viktigt att få med ungdomar med funktionsnedsättningar, i 

arbetet. 

En annan viktig punkt är att det ska finnas lättlästa text i 

dokument och på kommunens hemsidor. 

”Enkelt avhjälpta hinder” en ny paragraf i plan och bygglagen 

som trädde i kraft den 1 juli 2001 (17 kap 21 a § PBL) och skulle 

varit genomfört till 2010.  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson och Anita Sjödahl. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder ger brukargruppen i 

uppdrag att till sammanträdet den 7 juni 2017 inkomma 

med ett skriftligt väl prioriterat och preciserat förslag på de 

aktiviteter som är viktigast och kostnadsförslag för 
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desamma inför 2018, för att förslagen ev skall komma med 

i budgetprocessen.  

 I övrigt noterar informationen till dagens protokoll. 

________________  
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§ 12 
 

Tillgänglighetsbarometern - frågeställningar 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) presenterar tillgänglighets-

barometern, som varit utsänd till ledamöterna. 

En frågeställning är vem som svarat på frågorna, då vissa svar 

anses vara felaktiga.   

  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Gert Månsson 

och Anita Sjödahl. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 13 
  

Minnesanteckningar från Brukargruppen för KFR – Vad 
vill vi få ut av KFR? 

 
Sammanfattning 
Brukargruppen, för Kommunala Rådet för Funktionshinder, med 

följande representanter Gert Månsson, Bengt Göran Svensson,  

Maj-Britt Olsson och Richard Åhdal, har haft ett möte den 29 

mars 2017, där de i minnesanteckningar framfört synpunkter. 

Minnesanteckningarna har varit utsända till ledamöterna. 

 

De synpunkter som är redovisade är - att bjuda in Karlshamns  

kommuns representanter så de får presentera sitt arbete med 

tillgänglighetsguiden, ljudnivån på Centrumbiografen, Telias 

borttagande av luftledningar i skogsbygden hur kommer larmen 

att fungera om det blir strömavbrott för den som har fiberkabel, 

vilka av kommunens lokaler har hörslingor och fungerar de, 

inventering av lokaler och bostäder, en utbildningsdag för 

personal och förtroendevalda och hur funktionshinder politiska 

programmet ska genomföras på bästa möjliga sätt. 

 

Diskussioner förs om olika förslag, tex utbildning av personal, 

förtroendevalda och Ronnebys innevånare ang funktionsned- 

sättningar, samordning mellan olika föreningar och inventering av 

hörselslingor.  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påminner om att vid förra mötet 

fick brukargruppen i uppdrag att specificera samt prioritera bland 

de olika åtgärderna och återkomma med en specificerad och 

prioriterad lista på nästa sammanträde. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Gert Månsson, 

Anita Sjödahl samt Astrid Hansson. 
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 Kommunala Rådet för Funktionhinder ger gruppen i 

uppdrag att återta sina minnesanteckningar och 

återkomma med en specificerad och prioriterad lista på 

sammanträdet den 7 juni 2017. 

________________ 

Exp. 

Brukargruppen för KFR 
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§ 14 

 

Redovisning av remissyttrande – Miljöprogram 
Ronneby kommun och handlingsplan 2017-2020 
 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar sitt uppdrag om att 

skriva ett yttrande gällande miljöprogram Ronneby kommun och 

handlingsplan 2017-2020.  

 

”Ronneby kommun har tagit fram förslag på Miljöprogram 2017-

2020 med tillhörande handlingsplan. Miljöprogrammet gäller för 

hela kommunen och grundar sig på de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. De nationella miljökvalitetsmålen har delats 

in i fem fokusområden; klimat, giftfri miljö, hållbar 

bebyggelseutveckling, friskt vatten och biologisk mångfald. 

Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina respektive 

aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. 

Kommunala Rådet för Funktionshinder lyder under 

socialnämnden som är ansvarig för två av samtliga framtagna 

aktiviteter. 

 

 Vid byte av arbetsfordon/personfordon skall fordon som drivs 

med el, biogas eller andra förnybara bränslen väljas. 

 Verka för att ansökan om stöd kan ske via digital blankett. 

Bedömning 

Miljöprogrammets innehåll med dess aktiviteter är högt ställda. 

En hel del av de aktiviteter som skall genomföras avser den 

fysiska miljön exempelvis cykel- och gångvägar, tillgång till 

grönområden, sopsortering osv. Kommunala Rådet för  

Funktionshinder vill att det tydliggörs i handlingsplanen att där 

aktiviteterna berör den fysiska miljön skall särskild hänsyn tas för 
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personer med funktionsnedsättning och då tillgänglighets- 

anpassas. Den byggda miljön ska kunna användas både av 

personer som har full rörlighet och personer som använder till 

exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har 

nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra 

orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön. 

Kommunala Rådet för Funktionshinder ställer sig bakom 

ovanstående yttrande gällande ”Miljöprogram för Ronneby 

kommun och handlingsplan 2017-2020” 

 

Brukargruppens synpunkter på miljöprogrammet är översänt till 

miljö- och energisamordnare Karin Lundberg. 

  

Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar yttrandet 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 15 

Kompiskortet 

 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om Kompiskortet. 

Den som har en funktionsnedsättning, fysisk och/eller psykisk, 

har ibland svårt att ta del av det kultur- och fritidsutbud som 

erbjuds i kommunerna. Det finns många hinder på vägen, både 

fysiska, praktiska, social och ekonomiska. Nu kan föreningar och 

aktörer inom kultur- och fritidsområdet i Blekinge ansluta sig till  

kompiskortet. 

Genom kompiskortet kan den som har en funktionsnedsättning ta 

med en medföljare som kan stötta den funktionsnedsatte att kunna 

delta i aktiviteten. Personen med funktionsnedsättning betalar 

fullt pris och medföljaren följer med utan kostnad.  

Hos Blekinge kommunerna kan den funktionsnedsatte ansöka om 

kompiskortet.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Anita Sjödahl.  

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till 

dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 16 

 
Åtgärdslistan  
 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar åtgärdslistan. Det finns 

inte många ärende kvar att redovisa, mycket är slutfört och 

avslutat.  

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

åtgärdslistan till dagens protokoll  

________________ 
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§ 17 

 
 

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om att Gert Månsson 

informerar om DHR på mötet i maj 2017. 

 

Maj-Britt Olsson informerar om att Hjärt & Lungsjukas- 

föreningen har bokat in en föreläsning på Kulturcentrum den 28 

april 2017, kl 13 00 – 15 00 med Christian Glader – Skrattets 

betydelse för kropp och själ.  Föreläsningen är gratis och det 

bjuds på dricka och frukt.  

Gert Månsson påtalar att det förekommit tillbud med cykel i vissa 

upp/nerförsbackarna i bl a Sörbyområdet. Löst grus göra att 

cyklarna lätt får sladd.  

En Brukarträff planeras in den 8 maj 2017 kl 17 00 1 

Eringsbodasalen, Stadshuset. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, Anita Sjödahl, 

och Maj-Britt Olsson. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 18 

 

Avslutning 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


