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Plats och tid Listerbysalen kl 17 00 – 19 50 

Beslutande Ledamöter  

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2017-10-13 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 35 - 43 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  
§§                                 §§  
 
 
 
 

 

 Justerare 

 
 
 
 

 

 Anita Sjödahl   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2017-10-04 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-13 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2017-11-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M) ordförande 
Birgitta Larsson (RP)  

Bo Johansson (S) § 35, delvis § 36  

Bengt Göran Svensson (HRF) 
Maj-Britt Olsson (HLR) 
Inge Blomé, (Neuro förb.)  
Anita Sjödahl (NSPH) 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson (HRF) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
 

Övriga Urban Wrångemyr, Karlshamns kommun 
Linus Olsson, Karlshamns kommun 
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Ärendelista 

 

§ 35 Val av justerare 
 

4 

§ 36 Karlshamns kommun – Information om 
tillgänglighet 
 

5 

§ 37 Brukargruppen – Skriftligt yttrande gällande - 
Byggnation av två nya 4-9 skolor och förskolor 
efter KF beslut 
 

7 

§ 38 Återinsättande av hörselombud på äldreboende 
 

9 

§ 39 Socialfonden - ESF - Information 
 

10 

§ 40 Föreningspresentation – Hörselskadades förening 
 

11 

§ 41 Åtgärdslistan  
 

13 

§ 42 Övriga frågor 15 
   
§ 43  Avslutning 16 
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§ 35  

Val av justerare 

 

Anita Sjödahl utses jämte ordföranden Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 36 
 
Karlshamns kommun – Information om 
tillgänglighetsarbete 
 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar Urban Wrångemyr och Linus 

Olsson från Karlshamns kommun välkomna till dagens sammanträde 

för en redovisning av arbetet med Tillgänglighetsdatabasen.  

Karlshamns kommun arbetar med Tillgänglighetsdatabasen via nätet. 

http://t-d.se/sv/TD2.0 

De inventerar tillgängligheten i kommunens lokaler och utemiljöer 

för att visa tillgängligheten för personer med bland annat 

funktionsnedsättning. Det som inventeras finns att tillgå genom 

Karlshamns kommuns hemsida. 

Grundtanken med Tillgänglighetsdatabasen är sprungen ur 

människors lika värden och att ingen ska känna sig diskriminerad på 

grund av sin funktionsnedsättning. 

Nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen 

eller svårighet att tolka information ställer särskilda krav på 

omgivningen men även intryck av den allmänna miljön man ska 

vistas i under tex ett möte såsom inredning, möbler och stora 

dekorationer. Det kan vara bra, eller rent av nödvändigt, att veta hur 

och om ett ställe är anpassat för funktionsnedsatta innan ett besök. 

Via länkarna når man en tillgänglighetsdatabas, som är en bra hjälp 

för personer med funktionsnedsättning. I databasen kan man välja 

information utifrån sina behov. Det är främst kommunala lokaler 

som är tillgänglighetsinventerade. Antalet lokaler kommer att fyllas 

på i listan efterhand som de blir tillgänglighetsinventerade. 

 

 

http://t-d.se/sv/TD2
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Anita Sjödahl, Bengt Göran 

Svensson samt Astrid Hansson. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar Urban Wrångemyr och Linus 

Olsson för en bra och intressant information. 
 

Beslut 

Kommunala Rådet för noterar informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 37 

 
Brukargruppen – Yttrande över byggnation av två nya 4-9 
skolor och förskolor efter KF beslut.  
 
 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Brukargruppen på förra 

sammanträdet fick en ny möjlighet att lämna ett yttrande över 

skolbyggnationen. 

 

Följande yttrande från Brukargruppen har inkommit: 

Åtgärder för att skolarna i kommunen är tillgängliga för alla.  

 KFR erbjuder ritningsgranskningsstöd, det gäller att man blir 

kallad till möte. Vi önskar minst en månads förberedelsetid för att 

kunna komma med synpunkter och stöd.  

 Se till att följa bygglagstiftningen, när det gäller den fysiska 

miljön, i de fall det finns rapporter eller forskning som är bättre än 

bygglagstiftningen bör dessa byggnormer användas. 

 Bygger man rätt från början fungerar byggnaderna för alla. Inga 

särskilda behov behöver därför göras för enskilda elever eller 

person, anhöriga. 

 Det är självklart att material ska väljas efter bästa möjliga val.  

Astma och allergiförbundet har listor på bra växter för att få så bra 

miljö som möjligt. 

 Är det lämpligt att använda barn som skolpoliser? Eller vad 

menas? 

 Se till att få en så bra och naturlig miljö som gör att alla förstår 

och kan orientera sig för att ta sig till och från skolan.  

 Bra planering vid parkering och angöring. Särskilja 

kollektivtrafik, biltrafik och parkeringar i samband med skolan.  

 Ur energipunkt se till att inte luftkvalitén försämras. 
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 Allergiundersökning 

    Vi efterfrågar rapporten av allergiundersökningen i Listerbyskolan 

när det gäller de heltäckningsmattor som lagts in. 

 Vi önskar få information om hur den kommunala processen 

fungerar.  Beslutsvägar mm, hur återför de förtroendevalda 

dialogen på KFR till sin partikamrater. Hur får vi ut det till övriga 

partier? 

 Hur arbetar byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet för 

enkelt avhjälpta hinder? 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Birgitta Larsson (RP), Anita 

Sjödahl, Bengt Göran Svensson samt Astrid Hansson. 

 

Beslut 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar yttrandet till 

dagens protokoll och översänder detsamma till berörda 

förvaltningar. 

 Bjuda in miljö- och byggnadsnämnden till ett kommande möte 

för att få information om deras arbete med enkelt avhjälpta 

hinder. 

________________ 

Exp.  
Tekniska förvaltningen 
Utbildningsförvaltningen  
Äldreförvaltningen 
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§ 38 

 
Återinförande av hörselombud på äldreboenden i 
kommunen  
 
Sammanfattning 
Bengt Göran Svensson tar upp frågan gällande hörselombud på 

äldreboendena i kommunen.  

 

Kommunala Rådet för Funktionshinder önskar att det återinförs 

hörselombud på äldreboenden då det i Ronneby inte finns något 

ombud. Hörselvården i Karlskrona utbildar hörselombud.  

 

En väska med hjälpmedel bör finnas på boendena. Hörselombuden 

kan vara behjälpliga med att göra hembesök hos brukarna, 

uppmuntra brukaren att använda sina hjälpmedel, har 

uppföljningsansvar och utföra enklare service och felsökning.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Birgitta Larsson (RP), Anita 

Sjödahl, Bengt Göran Svensson samt Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder översänder ärendet till 

äldreförvaltningen/nämnden för kännedom.  

________________ 

 

Exp.  
Äldreförvaltningen/nämnden 
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§ 39 

 
Socialfonden – ESF - information 
 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich och Gert Månsson under § 33/2017 fick i uppdrag 

att kontakta arbetsmarknadsenheten angående ESF-projektet. 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att hon har haft ett 

möte med arbetsmarknadsenheten där de informerat att alla Blekinge 

kommuner gjort en gemensam ansökan om projektmedel.  
  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Anita Sjödahl. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 40  

 

Föreningspresentation – HRF, Hörselskadades förening 

 
Sammanfattning 

Bengt Göran Svensson och Astrid Hansson, informerar om HRF. 

Hörselskadades förening har 22 distrikt och i Blekinge finns fem 

föreningar, en i varje kommun. 

Hörselskadades förening i Ronneby bildades i januari 1976. 

Föreningen har ca 270 medlemmar. Karlskrona har ca 200, 

Karlshamn ca 170, Sölvesborg ca 170 och Olofström ca 25-30 

medlemmar. HRF har sina månadsmöten, fyra på våren och fyra på 

hösten, i hörsalen på Kulturcentrum. Det kommer ca 90-95 

medlemmar på dessa möten.  

Det behövs en föryngring i föreningen. Det finns idag många barn 

och unga som har hörselproblem, Det är viktigt att nå ut till dessa för 

att kunna informera om bl a hjälpmedel. En del i detta är att gå ut i 

skolorna och informera om HRF, tex dela ut informationsfoldrar. 

Karlskrona och Ronneby samarbetar för att få ett erfarenhetsutbyte, 

då bl a i skolfrågor.  

HSO har en lokal i gamla Swedbank på Strandgatan. Där finns det 

möteslokal och pentry som fungerar bra. 

HRF i Ronneby har studiecirklar i sy- och träslöjd.  

Resor är en annan aktivitet som HRF genomför, tex teaterresor, 

hemlig tur, grillning och tipspromenad mm.  

Som medlem har du förmånen att köpa batteri till hörapparater 

billigare. 
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Medlemsavgiften är 300 kr/år och familjemedlem som vill bli 

medlem betalar 75 kr. 

HRF i Ronneby är aktiv förening och har en aktiv styrelse som 

ställer upp för varandra. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Anita Sjödahl, Bengt Göran 

Svensson och Astrid Hansson. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför ett tack till Astrid och Bengt 

Göran Svensson för information om HRF. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen    

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 41 
 
Åtgärdslistan  
 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar åtgärdslistan.  

 

Patrik Hellsberg, park och gatuchef, tekniska förvaltningen har 

lämnat följande svar: 

”Under projekteringen av Snäckebackens lekplats anlitades WSP 

som gjorde en analys avseende handikappanpassning av lekplatsens 

utformning och dess tillträdesvägar inklusive parkering.  

Vad gäller framkomlighet med rullstol så är gångstigen av den art att 

den kommer att hårdna så att rullstolsburna kan framföra sin rullstol. 

Utrustningen är handikappanpassad till rimlighetsnivå mot andra 

lekredskap utifrån den budget som fanns för byggnation. 
 

Övre parkeringen var initialt inte med i projektering utan tillkom 

senare att finansieras med lekplatsens budget efter nya beslut från 

Ronneby kommun. 
 

Återställning av håligheter/gropar i gator/gång- och cykelvägar 

hänvisar tekniska förvaltningen till Ronneby Miljöteknik som är 

samordningsansvariga för fibergrävning samt alla återställnings-

arbeten. Detta gäller även planering och tidsplaner.”  

 

När det gäller båttrafiken så är det Blekingetrafiken som har 

huvudansvaret. En utvärdering av 2017 har genomförts.  

Trafiken på Ronneby ån 2017 har haft en positiv utveckling och 

visar på ett stort intresse från våra invånare och besökare. Under de 

veckor som trafiken har bedrivits så har trots besvär med inställda/ 

begränsade turer och ett inte helt optimalt sommarväder,  

4 000 resenärer nyttjat möjligheten till båttur. Synpunkter om 

förbättringar/utveckling från resenärerna har framkommit och 

redovisats av Blekingetrafiken. Blekingetrafiken förordar en flerårig 

upphandling och föreslår att den rutt som trafikerats under sommaren 

behålls.  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 
2017-10-04  

 

  
 

 

Justerandes sign14 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

 
  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Anita Sjödahl. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan 

till dagens protokoll.  

________________ 
Exp. 

Miljöteknik 

  



 

Kommunala Rådet för Funktionshinder 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 
2017-10-04  

 

  
 

 

Justerandes sign15 
 
 

Utdragsbestyrkande 

     

 

 

§ 42 
 

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer fråga om vilken förening som 

vill presentera sin verksamhet nästa sammanträde. Frågan tas upp på 

nästa möte. 

 

Anita Sjödahl presenterar programmet för Psykiatriveckan. 

Programmet kommer att skickas ut via e-post till alla ledamöter i 

KFR.  

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 43 
 

Avslutning 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och avslutar 

mötet. 
___________ 


