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Närvarolista 
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Ledamöter Åsa Evaldsson (M) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 
Malin Månsson (S) 
Bo Johansson (S) §§19 - 23 
Per Magnusson (SRF) §§ 19 - 24 
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Richard Ådahl (HSO) 
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Anita Sjödahl (NSPH) 
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Ersättare Astrid Hansson (HRF) 
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William Lavesson, byggprojektledare §§ 19-20 
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Ärendelista 

 

§ 19 Val av justerare. 
 

4 

§ 20 Byggnation av två nya 4-9 skolor och förskolor 
efter KF beslut. Intressent analys, synpunkter från 
KFR. 
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§ 21 Tillgänglighetsbarometern – kommunrankning 
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§ 22 Minnesanteckningar från Brukargruppen för KFR – 
Prioriteringar, förslag på kommunal samordning 
och förslag tillarvodesnivåer. 
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§ 23 Information – Sök statliga bidrag till ljudsatsningar i 
era skolor – för bättre studieresultat. 
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16 
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§ 19  

Val av justerare 

 

Gert Månsson utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(21) 
2017-06-07  

 

  
 

 

Justerandes sign5 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20  
 
Byggnation av två nya 4-9 skolor och förskolor efter KF 
beslut. Intressent analys, synpunkter från KFR 
 
 

Sammanfattning  

Byggprojektledare William Lavesson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att det ska byggas två nya 4-9 

skolor och nya förskolor inom Ronneby kommun.  

Snäckebacksskolan kommer att byggas till och denna ombyggnad 

kommer att starta sommaren 2018.   

När det gäller Skogsgårdsskolan kommer den att rivas och där 

kommer det att byggas en ny 4-9 skolan med sporthall. 

Det kommer att byggas två 7-9 skolor, en i Ronneby och en i södra 

Kallinge. 

Hulta förskola som är byggd enligt C2C kommer att vara klar 

årsskiftet 2017/2018.  

Processen är inledd och tekniska förvaltningen har valt att göra en 

intressentanalys och vill ha in synpunkter från Kommunala Rådet för 

Funktionshinder. 

Tekniska förvaltningen vill ha in en intressentanalys enligt följande: 

1, Frisk luft och bra komfort (inkl ljud) 

2, Friskt vatten och återvinning av näringsämnen 

3, Hälsosamma material 

4, Förbättrad biologisk mångfald 

5, Kulturell mångfald, livskvalitet, social mångfald, design, 

flexibilitet 

6, Kommunikation – åka buss, angöring, övervakning och drift 

7, Förnyelsebar energi 

8, Commercial,  

1, Kommunala Rådet för Funktionshinder framför att när det gäller 

akustiken är det viktigt med bra efterklang, tysta rum, bra 
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färgsättning (lugna färger, inget blinkande) dimbar belysning, jämn 

ljusbild, bra ventilation. 

2, Snabb till gång på vatten och rumstempurerat vatten. 

3, Försiktighet med textilmattor, bara städprogram, bra 

möbelmaterial, slussystem för byte av kläder, inneskor. 

4, Bra växter, tänk ur allergisynpunkt inga blommor med stark lukt. 

5, Tröskellöst, breda dörrar 100 cm, bygga rätt från början, toaletter 

anpassade med bl a skötbord/brits. 

6, Områdesplanering, bra yta för parkering, parkeringsstolpar, inte 

backa bara kunna köra rakt fram. Inte ha i tung trafik bland barnen, 

involvera barn som tex skolpoliser. 

7, Förnyelsebar energi. 

8, Marknadsföra skolorna så att föreningslivet kan använda skolorna 

på kvällstid, bra nyckelhantering. 

Det borde finnas en ritningsgranskningsgrupp som kan komma med 

hjälp/synpunkter när det gäller tillgänglighet när det ska ske 

byggnationer inom kommunen.  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack till William Lavesson för informationen i ärendet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Birgitta Larsson 

(RP), Anita Sjödahl, Gert Månsson, Per Magnusson samt Astrid 

Hansson. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder remitterar ärendet till 

Brukargruppen som får i uppdrag att till sammanträdet den 16 

augusti 2017 inkomma med en skriftlig presentation av 

åtgärder som är viktiga med hänsyn tagen till funktions-

nedsatta barn/vuxna vid ny/om- och tillbyggnationer.  

 I övrigt noterar informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. Brukarrådet, William Lavesson   



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(21) 
2017-06-07  

 

  
 

 

Justerandes sign7 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 
 

Tillgänglighetsbarometern - kommunrankning 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) presenterar kommunrankningen av 

tillgänglighetsbarometern. Informationen har varit som varit utsänd 

till ledamöterna. Ronneby kommer på plats 109 så det finns en hel 

del att arbeta med för att nå en förbättring. 

 
Deltar i debatten 

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

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 22 
  

Minnesanteckningar från Brukargruppen för KFR – 
Prioriteringar, förslag på kommunal samordning och 
förslag till arvodesnivåer 

 
Sammanfattning 
Brukargruppen, för Kommunala Rådet för Funktionshinder fick 

under § 11/2017 i uppdrag att skriftligen inkomma med ett prioriterat 

och preciserat förslag på aktiviteter som är viktigast och 

kostnadsförslag för desamma inför 2018 för att förslagen ska komma 

med i budgetprocessen. 

 

Brukargruppen har haft ett möte den 8 maj 2017, där de 

skriftligt prioriterat vilka aktiviteter de anser vara viktigast. 

 

Prioritet 1  

Ersättning för arbete enligt förslag 

 

Prioritet 2  

Få till en ny samordnare inom funktionsnedsättningar 

(handikappkonsulent) 

 

Prioritet 3 

Tillgänglighetsinventering  

Hitta ett bra system att arbeta i ex.vis Tillgänglighetsdatabasen VG 

Ta fram arbetssätt att underhålla och uppdatera systemet.  Kolla med 

arbetsmarknadsenheten om att ev. göra ett projekt se, 

Navigatorcentrum Karlshamn. 

Starta inventering 

 

Prioritet 3B området är att inventera ljudmiljöerna i våra offentliga 

miljöer  

Åtgärder: 

Inventera hörslingor 

Bruksanvisningar och skötsel 
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Ljudmiljö i skolorna  

Påbörja detta arbete under 2018 

 

Prioritet 4 

Kunskapsinventering personal och förtroendevalda inom samtliga 

kommunala verksamheter, arbeta med några i taget 

 

Prioritet 5 

Gemensamhetsdag  

Ett förslag på kommunal samordning lämnades 

 

”Där vården slutar tar föreningarna vid och blir länken till att leva 

ett bättre liv utifrån varje persons förutsättningar”. 
 

Studiecirklar som passar in i respektive förenings verksamhet. 

 Att stärka medlemmar 

 Att stärka samverkan 

 Utbilda och utveckla individen och kommunala verksamheten. 

Informatörsverksamhet 

 Se till att våra ambassadörer/informatörer aktivt deltar med sina 

egna erfarenheter i utbildningar och föreläsningar.  

 Hålla i utbildningar för personal. 

 

Gemensamhetsdag 

 Föreningarna vill arbeta för att gemensamhetsdagen blir ett 

evenemang som växer för varje år. 

 

Brukarrevisioner 

 Föreningarna kan genomföra brukarstyrda revisioner varje år. 

 

Arbetsgrupper och fokusgrupper 

 Föreningarna vill medverka på arbetsgruppsmöten, 

styrgruppsmöten osv med minst två representanter från 

brukarrörelsen. 
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Samverkansmöjligheter 

 Föreningarna vill skapa möjligheter att ha träffpunkter i 

kommunen.  

 

För att kunna göra detta möjligt på samma villkor som kommunens 

har föreningarna följande förslag på arvodering enligt olika uppdrag.  

Förslag från brukargruppen på arvodesnivåer 2017  

  

Mötesarvode  

Möte under 4 timmar (förtroendevalda) 750 

Möte över 4 timmar (förtroendevalda) 1 400  

 

Individuella uppdrag  

”Återkommande uppdrag” 160 per h   

Brukarrevision, studiecirklar o.dyl. rapporter 

  

”Semiaktivt uppdrag” (Medverka aktivt i) 

500 per h  

Fokusgrupp, paneler o.dyl.  

 

”Aktivt uppdrag”  

(Arvodesnivåer  

(per timme)  

Dagtid  Kvällstid  

1. ex 

Hjärnkollambassad

örer som berättar 

sina egna historier 

 

1 050: -  

 

1 200: -  

 

2. Enstaka kurser, 

gruppledare, 

presentationer av 

föreningar 

 

600: -  

 

750: -  

 

3. Assistent  

 

 

250: -  

 

370: -  
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Kvällstid är efter 18:00. Förberedelser och ev. efterarbete är 

inkluderat.  

 

Listan motsvarar:  

1. Föreläsare, utbildare  

2. Information om förening, patient/anhörig-föreläsning o.dyl.  

3. Behjälplig i undervisning eller delta i undervisning från ett 

brukar/närståendeperspektiv 

Vi ser gärna att vårt förslag tas i beaktan till kommande 

budgetprocesser då samverkan med brukarrörelsen är viktig och blir 

mer och mer ett krav för att få till en helhet för alla berörda som på 

något sätt kommer i kontakt med våra målgrupper. 

Först då kan vi få ett Ronneby tillgängligt för alla oavsett 

funktionssätt. 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich påtalar att punkten mötesarvode, 

med ett tillägg reseräkning, kan tas upp för behandling på 

socialnämndens sammanträde. När det gäller individuella uppdrag så 

får förvaltningarna själva avgör om de vill boka dessa.  

 
Deltar i debatten 

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

Anita Sjödahl, Richard Ådahl, Bengt Göran Svensson, Per 

Magnusson, Maj-Britt Olsson samt Astrid Hansson. 

 Kommunala Rådet för Funktionhinder noterar ärendet till 

dagens protokoll och överlämnar förslaget gällande mötes-

arvode, med tillägget reseräkning, som en skrivelse till 

socialnämnden, för diskussion/information och vidare 

hantering i budgetberedningen.  

________________ 

Exp. 

Socialnämnden 
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§ 23 

 

Information – Sök statligt stöd till ljudsatsningar i era 
skolor – för bättre studieresultat 
 
Sammanfattning 

Bengt Göran Svensson lämnar information om att det går att söka 

statligt stöd till att skapa ljudmiljöer i skolor som främjar lyssnade, 

lärande och samtal.  

För investeringar i bättre arbetsmiljö för lärare och elever som 
genomförs före november 2018 betalar staten 25 procent av 
kostnaderna. Satsningen kallas ”Skolmiljarden”, eftersom det 
sammanlagt under mandatperioden är en miljard kronor som sätts av 
för dessa investeringar.  

Orsak till sämre skolresultat 

De kommuner som tar till vara detta tillfälle att satsa på mindre 
buller och bättre akustik i skolan gör ett klokt val. Forskningen ger 
nämligen klart besked: Dålig ljudmiljö gör att en större del av 
arbetsminnet måste användas för att höra vad läraren säger – och då 
blir utrymmet för att bearbeta och minnas kunskap mindre. Dålig 
ljudmiljö bidrar till sjunkande skolresultat! 

Ljudmiljöproblem uppstår långt innan ljudet når nivåer som skadar 
hörseln. Om de akustiska förhållandena i lokalen är bristfälliga blir 
prat, stolskrap, ventilationsbrus med mera en störande ljudmatta som 
gör det svårt att uppfatta tal. Detta skapar en ond cirkel: För att höras 
höjer vi rösten, vilket skapar oro i klassrummet och gör att fler höjer 
rösten, vilket gör att vi höjer rösten ytterligare. Följden blir trötthet 
och koncentrationssvårigheter, som drabbar både lärare och elever. 

Nödvändigt för några, men bra för alla! 

Dålig ljudmiljö är dåligt för alla, men särskilt utsatta är elever med 
hörselnedsättning, elever som har ett annat förstaspråk än svenska, 
elever med inlärningssvårigheter samt elever med ADHD och andra 
diagnoser. 

Undersökningar visar att de flesta skollokaler har så bristfällig 
ljudmiljö att de inte ens når upp till ljudklass C, vilket är det 
minimikrav som gäller för nybyggda skolor. Är era skollokaler bland 
dessa? Då är ”Skolmiljarden” en viktig möjlighet för er att ge elever 
och lärare den goda ljudmiljö de förtjänar. 



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(21) 
2017-06-07  

 

  
 

 

Justerandes sign13 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

Viktigt om att söka statsbidrag 

Tre saker är viktiga att hålla i minnet för de som söker bidrag ur 
”Skolmiljarden”: 

 Kostnaderna för de satsningar som genomförs ska uppgå till 
minst 100 000 kronor. 

 Investeringarna ska leda till förbättringar på flera områden – 
de ska leda till bättre lär- och arbetsmiljö, vilket omfattar till 
exempel bättre akustik och bättre utnyttjande av lokaler. De 
ska även leda till mindre miljöpåverkan, exempelvis genom 
minskad energi- eller vattenanvändning. Tänk också på 
möjliga synergieffekter: Ny ventilation kan ge bättre luft, 
mindre bakgrundsbuller och lägre energikostnader! 

 Ansökningstiden går ut den 1 april 2018 och de investeringar 
som får stöd ska vara genomförda senast 30 november 2018. 

Ansökan skickas till Boverket, som administrerar bidragen. Mer 
information finns i Boverkets broschyr ”Information om statsbidrag 
för upprustning av skollokaler”, på Boverkets webb: 
www.boverket.se 

Vid frågor, kontakta HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen, som 
svarar på frågor från allmänheten om allt som rör hörsel, ljudmiljö, 
hörselskador med mera. Mejla via formuläret på www.hörsellinjen.se 
eller ring 0771-888 000. 

 
Åsa Evaldsson (M) redovisar att Boverket gett ut en broschyr med 
översiktlig information om statsbidrag för upprustning av skollokaler 
och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.  
 

Bidraget för skollokaler gäller där en huvudman inom skolväsendet 

bedriver utbildning i antingen förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller 

disponeras av en huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt 

skollagen. 

 

Bidraget för utomhusytor som hör till skollokaler kan sökas där 

huvudman bedriver utbildning i förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller fritidshem.  

http://www.boverket.se/
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Detta innebär att ytor utomhus ska ägas eller disponeras av en 

huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen. 

Det är oftast huvudmannen som söker ett bidrag, men om lokalen 

eller marken för utemiljön ägs av någon annan än huvudmannen 

söks bidraget gemensamt av ägaren och huvudmannen. I dessa fall 

kan ansökan alltså inte göras av enbart av fastighetsägaren eller 

huvudmannen. Bidraget utbetalas till den som anges som 

huvudsökande i ansökan. 

 

Bidraget för att rusta upp skollokaler kan uppgå till högst 25 procent 

av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag 

lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor 

Bidraget för att rusta upp utemiljöer vid skolor, förskolor och 

fritidshem kan uppgå till högst 50 procent av totalkostnaden för de 

bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som 

totalt kostar mindre än 50 000 kronor. 

 

Vad kan man söka bidrag för?  

Skollokaler – Bidrag får endast lämnas för en eller flera åtgärder som 

tillsammans uppfyller samtliga tre punkter nedan: 

• Förbättra lärmiljön – exempelvis lokalernas utformning och 

användbarhet samt upplevelsen av trygghet. 

• Förbättra arbetsmiljön – exempelvis luftkvalitet, ljudmiljö och 

förutsättningar för städning. 

• Minska miljöpåverkan – exempelvis minskad användning av 

särskilt farliga ämnen eller minskad energi- eller vattenanvändning. 

 

Bidrag lämnas endast för åtgärder som påbörjas efter att ansökan 

om bidrag kommit in till Boverket. I er ansökan ska ni därför ange 

beräknat påbörjande datum för de åtgärder ni söker bidrag för. 

 

Skollokaler 

Ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 1 april 2018. 

Åtgärderna får inte påbörjas före den 1 november 2015 och ska 

vara slutförda senast den 30 november 2018. 
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Utemiljöer 

Ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 1 april 2018. 

Åtgärderna får inte påbörjas före den 1 juni 2016 och ska vara 

slutförda senast den 30 november 2018. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Anita Sjödahl, 

Richard Ådahl, Bengt Göran Svensson samt Astrid Hansson. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att HRF:s och Boverkets 

information ska expedieras till utbildningsförvaltningen. 

Bo Johansson (S) yrkar att informationen även bör sändas till 

tekniska förvaltningen och kommunstyrelsen. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till dagens protokoll. 

 

 Översända information från HRF och Boverket till 

utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 

kommunstyrelsen. 
________________ 

Exp. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 
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§ 24 

Information – Hejda takten på Telias nedmontering av 
fasta kopparnätet 

 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om Eringsboda 

Centeravdelnings skrivelse till kommunstyrelsen gällande ”Hejda 

takten på Telias nedmontering av det fasta kopparnätet.”  

Vidare om svaret från kommunstyrelsens ordförande Roger 

Fredriksson (M).  Informationen har varit utsänd till ledamöterna. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen 

till dagens protokoll. 

 ________________ 

  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 
2017-06-07  

 

  
 

 

Justerandes sign17 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 

Information – DHR – Gert Månsson 

 
Sammanfattning 

Gert Månsson lämnar följande information: 

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, fullständigt 

namn DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Förbundet 

för ett samhälle utan rörelsehinder, är en politiskt och religiöst 

obunden organisation i Sverige för människor med rörelsehinder. 

Förbundet startade den 23 juni 1923 som en lokal kamratförening i 

Göteborg under namnet De vanföras väl. År 1965 byttes namn till 

De handikappades riksförbund och 2009 till det nuvarande namnet. 

Verksamheten är fördelad på 21 distrikt, omfattande cirka 190 

avdelningar med totalt cirka 19 000 medlemmar (2008). 

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. 

I DHR Blekinge ingår Karlskrona, Karlshamn och Ronneby. 

Ronneby har ca 20 medlemmar varav tre aktiva. Karlskronas 

förening är stor och aktiv. De har medel för att genomföra sin 

verksamhet. 

DHR jobbar mycket med LSS-frågor och föreningsutveckling. Det 

behövs nya medlemmar som vill arbeta aktivt i föreningen. DHR har 

bra grupper som arbetar för medlemmarna, men i Ronneby haltar det 

lite. 

 

Det pågår samverkan mellan DHR och NSPH för att nå ut till flera 

personer med olika funktionsnedsättningar.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Gert Månsson, 

Anita Sjödahl, Richard Ådahl, Bengt Göran Svensson samt Inge 

Blomé. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relsehinder
https://sv.wikipedia.org/wiki/23_juni
https://sv.wikipedia.org/wiki/1923
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen 

till dagens protokoll. 

________________  
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§ 26 

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

inte många ärende kvar att redovisa, mycket är slutfört och avslutat.  

Draperiet på KC, svaret från tekniska förvaltningen är att det får 

verksamheten själva göra.  
 

När det gäller Kvitterplatsen så finns det inte mycket att göra. När 

det är arrangemang där så ska arrangören hjälpa till att se till att den 

person som har en funktionsnedsättning ska kunna ta sig upp till 

Kvitterplatsen. Många arrangemang förläggs i dag på 

Silverbergsplan där det finns en mobil scen och där det är lättare att 

ta sig fram. 
 

Anita Sjödahl tar upp ett nytt ärende, den nya lekplatsen 

Snäckeparken. Det finns tre ingångar, genom en går det att ta sig in 

med rullstol, de andra har trappor. Det är grus inne på lekplatsen, 

som är svårt att köra i med rullstol och vill man ta sig till 

glasskiosken så ska man över en lite upphöjd träbro eller gå i 

trappor. Det finns inget lekbord för barn med rullstol. Det bör finnas 

mer lekredskap för barn med funktionsnedsättning. Lekplatsen ligger 

mellan två parkeringsplatser. 
 

När det gäller sommarbåttrafiken i ån så kommer inte personer med 

funktionsnedsättning ner till bryggan då det är trappor. En fråga som 

ställs är det möjligt att åka med båten om man har en 

funktionsnedsättning. 
 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Gert Månsson, 

Anita Sjödahl, samt Astrid Hansson. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till 

dagens protokoll  

________________ 

Exp. Tekniska förvaltningen 
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§ 27 

 
 

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att hon inte kommer att 

närvara på sammanträdet den 16 augusti 2017. Birgitta Larsson (RP) 

tar över ordförandeskapet på det möte. 

 

När det gäller det Funktionshinderpolitiska programmet, där Gert 

Månsson och Richard Ådahl är med som ledamöter från KFR, så 

föreslår ordförande Åsa Evaldsson (M) att Brukargruppen diskuterar 

om att komma till kommunfullmäktige och presentera sig och 

programmet. Vem presenterar programmet? När tidsmässigt är det 

bra med en presentation?  

Viktigt att få ut informationen till alla i politiken. 

Vidare informerar ordföranden föreningarna om att söka bidrag 

genom fritid- och kulturnämnden och att se detta som en möjlighet. 

Riktlinjer för bidrag finns på Ronneby kommuns hemsida. 

Näringslivsenheten har bjudit in Kommunala Rådet för 

Funktionshinders ledamöter att delta i en affärsutvecklingsprocess 

för Ronneby, BID-process. Gert Månsson och Anita Sjödahl har 

anmält intresse att delta i processen.  

Richard Ådahl informerar om att migränföreningen har kvalificerade 

föreläsningar om ämnet migrän. 

 

Deltar i debatten 

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

Richard Ådahl. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 28 

 

Avslutning 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse önskar alla 

en skön sommarledighet och avslutar mötet. 

 

Ledamöter och tjänstemän önskar ordföranden detsamma. 

________________ 

 


