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Plats och tid Listerbysalen, kl. 17 00 - 18 30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Anita Sjödahl 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2019-02-25 kl 13 00. 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 
Anna Carlbrant (-) 

 

 Justerare 

  

 
Anita Sjödahl 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor  

Sammanträdesdatum 2019-02-13 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-26   

Datum då anslaget tas ned 2019-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 
Ann Hermansson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anna Carlbrant (OPT RP), Ordförande 
Malin Månsson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Kicki Lychnell, HSO Blekinge  
Inge Blomé, Neuro förbundet 
Stig Karlsson, HLR 
Anita Sjödhal, NSPH 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Inga-Lill Johansson (R) 
 
 

Tjänstemän Ann Hermansson, nämndsekreterare 
Åsa Rosenius, nämndsekreterare 
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§ 1 Dnr 7719  

Presentation av ledamöter och ersättare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anna Carlbrant (-) hälsar alla välkomna till Kommunala Rådet 
för funktionshinderfrågors första sammanträde för denna mandatperiod med 
förhoppning om ett gott samarbete och goda diskussioner. 

 

Ledamöter och tjänstemän lämnar en kort presentation av sig själva.      

________________ 
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§ 2 Dnr 2019-000045 006 

Val av justerare och dag för justering - KFR 

 

Sammanfattning  

Dagordningen godkännes. Anita Sjödahl utses jämte ordförande Anna 
Carlbrant (-) att justera dagens protokoll, fredagen den 22 februari 2019 
kl 13 00.      

________________ 
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§ 3 Dnr 2019-000046 739 

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2018 - KFR 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anna Carlbrant (-) redovisar att ett Årsbokslut/ 
Verksamhetsberättelse för 2018 för Kommunala Rådet för 
Funktionshinderfrågor har upprättats.  
 
Årsbokslutet/Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ledamöterna.       

Deltar i debatten 

Ordförande Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), 

Anita Sjödahl och Stig Karlsson.  
 

Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor noterar redovisningen till 
dagens protokoll. 

________________ 
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§ 4 Dnr 2019-000047 739 

Brukargruppen KFR - Minnesanteckningar/skrivelser  

 

Sammanfattning  

Minnesanteckningar får Brukargruppens möte den 24 september 2018 
redovisas. Närvarande Anita Sjödahl NSPH, Gert Månsson DHR, Bengt 
Göran Svensson, Astrid Hansson HRF och Maj-Britt Olsson HLR 

Anita Sjödahl ställer följande frågor: 

 Vad är syftet med KFR? 

 Ska vi fortsätta denna mandatperiod bör våra tidigare förslag som 
lämnat in beaktas eller i alla fall diskuteras med oss. 

 Denna mandatperiod vill vi att ersättning utgår till ledamöterna i 
gruppen enligt tidigare inlämnat förslag: Mötesarvode 800 kr halvdag 
och 1 600 kr heldag. Återkommande uppdrag 200 kr/tim. Övrig aktiv 
medverkan 500 kr/tim. 

 Arbetet med tillgänglighetsanalysen/guiden är idag obefintlig, finns 
inte ens sökord på hemsidan. Detta är ett arbete som behöver 
komma igång och aktivt uppdateras. 

 Tillgängligheten på sommarbåten Astrid är en stor skam, det är flera 
som ramlat och skadat sig när de klivit ur båten. Ska man fortsätta 
med denna aktivitet behöver samtliga bryggor ses över med bra 
tillgänglighet för alla medborgare i kommunen. 

 BiD-processen – Göra Ronneby centrum mer attraktivt. Viktigt att 
tillgänglighetsfrågorna tillgodoses, vilket inte sker idag. 

 När det gäller byggnationer så prioriteras inte tillgängligheten.  

 
 
Malin Månsson (S) informerar att ärendet gällande ersättning ströks i 
samband med budgetarbetet. 

 
Ordförande Anna Carlbrant (-) redovisar att Kommunala Pensionärsrådet 
lämnat in ett medborgarförslag gällande ersättning. Detta var uppe på 
kommunfullmäktige 2019-01-31 och remitterades till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. En rekommendation är att KFR:s ledamöter lämnar in ett 
medborgarförslag gällande ersättning.   

Kommunal Rådet för Funktionshinderfrågors protokoll kommer att sändas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), 
Anita Sjödahl och Stig Karlsson.  

 

Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor har tagit del av ärendet och 
notera det till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 5 Dnr 2019-000048 006 

Sammanträdesdatum KFR 2019 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till sammanträdesdatum för 2019 presenteras för ledamöterna:  

Onsdagar kl 17 00 i Listerbysalen. 

13 februari, 10 april, 12 juni, 14 augusti, 9 oktober och 20 november. 

 

Anita Sjödahl informerar att den 9 oktober pågår Psykiatriveckan och då har 
hon inte möjlighet att delta på sammanträdet. 

Anna Carlbrant (-) föreslår att ett studiebesök skulle kunna genomföras i 
samband med Psykiatriveckan.       

 
Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor antar följande 
sammanträdedatum för 2019: 13 februari, 10 april, 12 juni, 14 augusti,  
9 oktober och 20 november kl 17 00 i Listerbysalen. 

Att aktualisera frågan om studiebesök vid ett kommande sammanträde. 

________________ 

Exp. 
Ledamöter och ersätter i KFR 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2019-000049 730 

Ledamöter och ersättare i KFR 2019-2022 

 

Sammanfattning  

De organisationer med betalande medlemmar inom Ronneby kommun som 
till hör rikssammanslutning för personer med funktionsnedsättning, får 
representera rådet och utser vardera en ledamot och en ersättare för 
denne. 
 
Organisationer som vill bli representerade i rådet ska före den 1:a november 
det år kommunfullmäktige väljs, anmäla ledamöter och ersättare till 
Socialnämnden. Organisationer har rätt att under löpande mandatperiod 
utse nya ledamöter och ersättare. 
 
Anita Sjödahl påtalar att det är svårt att få ledamöter på grund av avsaknad 
av arvode. 
 
Ordförande Anna Carlbrant (-) återkommer i ärendet och ska undersöka hur 
det ska gå att få ut information till föreningarna om rådet.      
 

Beslut 

Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor noterar ärendet till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 7 Dnr 2019-000050 739 

Åtgärdslistan 2019 - KFR 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anna Carlbrant (-) redovisar Åtgärdslistan. Eskil Hedbergs fråga 
angående parkeringstiden vid Kulturcentrum har besvarats av teknisk 
förvaltningen enligt följande:   
”Tillgången på parkeringsplatser är oftast begränsad i centrum. 
Parkeringsbehovet kan ofta inte tillgodoses för alla utan restriktioner och 
prioriteringar behöver tillämpas. Syftet med två-timmars parkeringarna är att 
öka omsättningen på de parkerade fordonen och därigenom förbättra 
möjligheten för parkerarna att hitta en ledig parkeringsplats då de ska 
uträtta sina ärenden i centrum. 
 
Det finns en 10-timmars parkering efter Brandstationen (norr om) som man 
kan nyttja när man behöver parkeringstid längre än 2 timmar och ska 
besöka kulturcentrum.” 
 
Ordförande Anna Carlbrant (-) uppmanar politiken att ta upp denna fråga i 
sina grupper. 
  
Ola Robertsson (S) efterlyser en utförligare återkoppling i de ärende som 
finns med på listan. Ett ärende som bör återaktualiseras är den nya 
lekplatsen vid Snäckebacken. 
 
Ordförande Anna Carlbrant (-) tar upp ärendet gällande Blekinge trafiken, 
kommunen äger inte denna fråga. Region Blekinge har sänt ut ett 
frågeformulär som ska ha besvarats och Trafikverket håller på att se över 
synpunkterna. Båttrafiken kommer troligen att utökas inför denna sommar, 
då det ska genomföras investeringar i Ronneby Hamn.  
 
Anita Sjödahl påpekar att bryggorna behöver förbättras, att trapporna är 
lösa och att det är dåliga räcken/handledare. 
 
Kvitterplatsen diskuteras. Det är arrangörens skyldighet att se till att de som 
har funktionsnedsättningar kommer upp till platsen. 
 
Stig Karlsson informerar att det finns en möjlighet att tas sig upp till platsen 
via en gångväg, som inte är så brant, lite längre in i parken. Där går det att 
köra upp med rullstol, då kommer man upp till baksidan av Kvitterplatsen. 
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Ordförande Anna Carlbrant (-) informerar att hon varit i Brunnsparken, uppe 
på berget. där man ser blomsterplanterings Fredsplatsen. Att komma upp 
dit med en funktionsnedsättning är i stort sett omöjligt.  
 

Deltar i debatten 

Ordförande Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), 
Anita Sjödahl och Stig Karlsson. 

Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor noterar åtgärdslistan till 
dagens protokoll. 

________________ 
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§ 8 Dnr 2019-000052 739 

Övriga frågor- KFR 2019 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anna Carlbrant (-) redovisar en kommunenkät från Myndigheten 
för delaktighet, MFD. De följer upp hur kommuner arbetar med att integrera 
funktionshinder perspektivet i sin övergripande styrning och ledning. 
Enkäten innehåller frågor om styrdokument, mål och uppföljning, samråd 
med funktionshinderorganisationer, kompetenshöjande insatser, 
arbetsgivarfrågor och upphandling. Enkäten delades ut till ledamöterna.  
 
Förslag är att miljösamordnare Karin Lundberg, som besvarat enkäten, 
kommer till rådet och informerar och besvarar eventuella frågor. 
 
Kommunfullmäktige förlänger funktionshinderpolitiska programmet 
ytterligare ett år, eller tills ett nytt dokument är framtaget som beaktar full 
delaktighet, inom alla områden i samhället, oavsett funktionsförmåga, dock 
längst till 31/12 2020. 
 
Vid nästa sammanträde kommer Reumatikerförbundet att informera om sin 
föreningsverksamhet.     

Deltar i debatten 

Ordförande Anna Carlbrant (-) Anita Sjödahl, Stig Karlsson och Inga-Lill 
Johansson. 

Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor noterar övriga frågor/ärenden 
till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 9 Dnr 7720  

Avslutning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anna Carlbrant (-) tackar för visat intresse och avslutar mötet.     

________________ 

 


