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Sammanträdesdatum 

2017-08-16 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen kl 17 00 – 18 10 

Beslutande Ledamöter  

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2017-08-21 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29 - 34 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Birgitta Larsson §§ 29-32          Malin Månsson §§ 33-34 
§§                                 §§  
 
 
 
 

 

 Justerare 

 
 
 
 

 

 Gert Månsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2017-08-16 

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-22 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2017-09-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Birgitta Larsson (RP) Ordförande §§ 29 - 32 

Malin Månsson (S) Ordförande §§ 33 - 34 
Malin Månsson (S) §§ 29 - 32 
Bo Johansson (S) §§ 29 – 32, delvis § 33 
Gert Månsson (DHR) 
Beng Göran Svensson (HRF) 
Richard Ådahl (HSO) 
Maj-Britt Olsson (HLR) 
Inge Blomé, (Neuro förb.) § 34 
Anita Sjödahl (NSPH) 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson (HRF) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 29 Val av justerare. 
 

4 

§ 30 Brukargruppen – Redovisning av uppdrag om 
skriftligt yttrande gällande - Byggnation av två nya 
4-9 skolor och förskolor efter KF beslut. Intressent 
analys. 
  

5 

§ 31 Minnesanteckning från Brukargruppen – 
prioriteringar. 
 

6 

§ 32 Åtgärdslistan.  
 

8 

§ 33 Övriga frågor. 9 
   
§ 34  Avslutning. 11 
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§ 29  

Val av justerare 

 

Gert Månsson utses att jämte ordföranden Birgitta Larsson (RP) och 

Malin Månsson justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 30 
 
Brukargruppen – Redovisning av uppdrag om skriftligt 
yttrande gällande – Byggnation av två nya 4-9 skolor och 
förskolor efter KF beslut. Intressent analys. 
 
 

Sammanfattning  

Ordförande Birgitta Larsson redovisar att Brukargruppen under § 

20/2017 fick i uppdrag att till sammanträdet den 16 augusti 2017 

inkomma med skriftliga synpunkter av åtgärder som är viktiga med 

hänsyn tagen till funktionshindrade barn/vuxna vid ny/om- och 

tillbyggnationer. 

 

Då det inte inkommit något skriftligt yttrande till dagens 

sammanträde får Brukargruppen en ny möjlighet att till 

sammanträdet den 4 oktober 2017 redovisa sina synpunkter 

skriftligt, av åtgärder som är viktiga med hänsyn tagen till 

funktionshindrade barn/vuxna vid ny/om- och tillbyggnation av två 

nya 4-9 skolor och förskolor. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) Anita Sjödahl, Gert Månsson, 

Maj-Britt Olsson, Bengt Göran Svensson samt Astrid Hansson. 

 

Beslut 

Kommunala Rådet för Funktionshinder uppmanar Brukargruppen att 

till sammanträdet den 4 oktober 2017 redovisa sina synpunkter 

skriftligt, av åtgärder som är viktiga med hänsyn tagen till 

funktionshindrade barn/vuxna vid ny/om- och tillbyggnation av två 

nya 4-9 skolor och förskolor. 
________________ 

Exp.  
Brukargruppen 
William Lavesson  
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§ 31 

 
Minnesanteckningar från Brukargruppen - prioriteringar  
 
Sammanfattning 
Anita Sjödahl redovisar det frågor/prioriteringar som Brukargruppen 

tog upp på sitt senaste möte den 1 augusti 2017. 
 

Prioritet 1 och 2  

När kommer kommunstyrelsen ta upp frågan kring arvode och kring 

handikappkonsulent?  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att ärenden är 

överlämnade till kommunstyrelsen och socialnämnden har med 

äskandet om tjänsten till budgetberedningen. Beslut om arvode tas 

inför nästa mandatperiod. 

 

Prioritet 3  

Vad har hänt kring tillgänglighetsfråga?  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att en tillgänglighets-

inventering kräver resurser som i dagsläget inte finns tillgängliga. 

 

3B  

Vilka lokaler finns kvar i kommunens ägo idag jämfört med den 

inventering som gjordes 2002?  

 

Hur går vi vidare med dessa lokaler?  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar när det gäller en 

inventering av kommunens fastigheter/lokaler krävs resurser som i 

dagsläget inte finns tillgängliga. Konsult Per Engkvist har gjort en 

inventering av samlingslokaler i kommunen.  

 

Prioritet 4  

När det gäller kunskapsinventeringen skulle vi gärna vilja börja med 

socialnämnden, socialförvaltningen.  
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Prioritet 5  

Gemensamhetsdagen i år kommer att infalla i samband med 

uppstarten av psykiatriveckan den 9 oktober. Då har 

brukarorganisationer och föreningar i kommunen möjlighet att visa 

upp sig och ha information. Vill man så finns det också möjlighet för 

en kort presentation. Representanter från brukarorganisationer och 

föreningar kommer att finnas för att svara på frågor om sina olika 

verksamheter. Det är viktigt att visa att föreningarna är aktiva. 

 

Platsen är Soft Center mellan kl 10 00 -14 00. Detaljerat program för 

Ronneby kommer ut efter den 22 augusti 2017.  

 

En fråga som ställs till politiken är om någon vill inleda/inviga 

gemensamhetsdagen. Anita Sjödahl tar gärna emot förslag. 
 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) Malin Månsson (S), Gert 

Månsson, Anita Sjödahl, Richard Ådahl, samt Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 32 

 
Åtgärdslistan  
 
Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Larsson redovisar åtgärdslistan. Det har inte 

inkommit några svar från tekniska förvaltningen gällande 

Snäckeparkens lekplats.  

 

När det gäller båttrafiken så är det Blekingetrafiken som har 

huvudansvaret. En utvärdering av 2017 ska ske inför kommande år.   

 

Ett nytt ärende läggs till listan – När det grävs för fiber så är det ofta 

håligheter/gropar i gator/gång- och cykelvägar. Finns det en plan och 

hur är ansvaret när det gäller återställning av marken?  

 

Det går att lämna synpunkter/klagomål till tekniska förvaltningen på 

hemsidan. 
  

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP), Malin Månsson (S), Bo Johansson 

(S), Gert Månsson, Anita Sjödahl, samt Richard Ådahl. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan 

till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 

Tekniska förvaltningen 

Patrik Hellsberg 
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§ 33 

 

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Ordförande Malin Månsson (S) informerar om att tjänsteman från 

Karlshamns kommun kommer till sammanträdet den 4 oktober 2017 

för att informera om sitt tillgänglighetsarbete.  

 

Vilken förening vill göra en presentation om sin verksamhet på nästa 

sammanträde? 

 

Bengt Göran Svensson och Astrid Hansson, HRF, anmäler att de 

genomför en presentation av sin verksamhet på nästa sammanträde. 

 

Gert Månsson informerar om att Socialfonden - ESF Europeiska 

socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling 

stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis 

arbeta med frågor som rör personer från 16 år och uppåt och deras 

väg till arbetslivet. Ansökan ska vara inne senast den 15 november 

2017. Kommunen skulle kunna vara behjälplig att söka medel till 

projektet. 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och Gert Månsson får i uppdrag 

att kontakta Roland Edvinsson på arbetsmarknadsenheten i ärendet 

och att en redovisning lämnas på nästa sammanträde. 

 

En fråga ställs om hur miljö- och byggnadsförvaltningen jobbar med 

”Enkelt avhjälpta hinder”.   

 

Anita Sjödahl framför att det har blivit mer ”aktion” i KFR sedan 

Brukargruppen börjat sitt arbete. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Malin Månsson (S), Bo Johansson (S), Gert Månsson, 

Anita Sjödahl, Bengt Göran Svensson, Astrid Hansson och Richard 

Ådahl. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor 

till dagens protokoll. 

 Hörselskadades förening kommer att genomför en 

presentation av sin verksamhet på nästa sammanträde. 

 Att en redovisning av ärendet Socialfonden - ESF Europeiska 

socialfonden genomförs på nästa sammanträde. 

 Att bjuda in miljö- och byggnadsförvaltningen till ett 

kommande sammanträde för information om ”Enkelt avhjälpta 

hinder” 

________________ 

 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
Gert Månsson 
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§ 34 

 

Avslutning 

 

Ordförande Malin Månsson (S) tackar för visat intresse och avslutar 

mötet. 
_______________ 

 


