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Sammanträdesdatum 

2016-10-05 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen kl 17 00 – 18 40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Gert Månsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2016-10--12 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25 - 31 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Gert Månsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2016-10-05 

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-13 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2016-11-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 
Gert Månsson (DHR 
Ingelöv Svensson (R) 
Bengt Göran Svensson HRF 
Maj-Britt Olsson (HLR) 
Inge Blomé, Neuro förb. 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson HRF 
Inga-Lill Johansson (R) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Jörgen Nilsson verksamhetschef 
Jessica Plyhm samordnare 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 25 Val av justerare 
 

4 

§ 26 Information – Socialförvaltningens omorganisation 
 

5 

§ 27 Information – Funktionsstöds verksamhet 
 

6 

§ 28 Funktionsstöds målarbete 8 
   
§ 29 Yttrande över Grönstrukturplan – tematiskt tillägg 

till Ronneby kommuns översiktsplan 
9 

   
§ 30 Åtgärdslistan 

 
10 

 
§ 31 Övriga frågor 11 
   
§ 32 Avslutning 12 
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§ 25  

Val av justerare 

 

Gert Månsson utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 26 
  

Information – Socialförvaltningens omorganisation 
 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar information om 

socialförvaltningens omorganisation. Ett organisationsschema över 

förvaltningen visades. 

 

Socialförvaltningen har haft tre verksamhetsområden, 

myndighetskontoret, råd & stöd och stöd- service omsorg. Efter 

omorganisationen, som trädde i kraft den 1 september 2016, är 

det två verksamheter, individ- och familjeomsorg, med Göran 

Fridh som verksamhetschef och funktionsstöd med Jörgen 

Nilsson som verksamhetschef.  En chefstjänst har omvandlats till 

två enhetschefstjänster. Administrationen är oförändrad. 

Omorganisationen har inneburit vissa förändringar för några i 

personalen då de fått byta enhet. Representanter från 

personalgrupper har varit delaktiga och fått lämna önskemål och 

synpunkter. Omorganisationen har fallit väl ut. 

Enhetscheferna inom funktionsstöd har, på grund av trångboddhet 

i stadshuset, fått flytta ut till Soft Center. Samtalsrum, väntrum 

och kontorsrum har utformats för enheten, det som saknas är 

informationsskyltar. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 27 
  

Information – Funktionsstöds verksamhet 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson och samordnare Jessica Plyhm 

lämnar information om funktionsstöds verksamhet. 

 

Funktionsstöds verksamhetsområde är en stor personalgrupp. 

Inom Kunskapslyftet pågår fortbildning inom LSS, 

grundläggande funktionsstödsarbete, värdegrunder mm. 

Utbildningen genomförs tillsammans med Äldrenämnden. 

Pedagogik genomförs tillsammans med Cura Individutveckling. 

Studio III genomför utbildning i utmanande beteende. En annan 

viktig del i Studio III utbildningen är att gå igenom de lagar som 

styr vad man som personal får och inte får göra för att hantera 

konflikter. 

 

Projekt Psykisk ohälsa är ett projekt som Blekinge 

kompetenscentrum, landstinget och Blekinge kommunerna 

genomför. En analys av projektet är klar och ska redovisas.  

 

Samordnare Jessica Plyhm lämnar information om olika metoder 

som enheten arbetar med. 

 

Delaktighetsmodellen – Vägledare arbetar med en Slinga där man 

har brukarträffar och personalträffar var för sig för att sedan ha en 

gemensam träffa för att komma fram till bra lösningar. 

 

Samtalsmatta – Är ett hjälpmedel för kommunikation, en 

licensierad metod. 

 

Grepp om livet – Kartläggning vilket sinne som dominerar och 

vilka begränsningsnivåer den enskilde befinner sig i. 

 

Tydliggörande pedagogik – Göra det svårbegripliga begripligt. 
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Det ställs krav på personalen att kunna ta till sig kunskap för att 

jobba med kommunikation då det är en viktig del i arbetet med 

funktionsnedsatta brukare. Delaktighet innebär att lära sig att ta 

ansvar och ta emot kunskap. 

 

De presenterade metoderna innebär en kvalitetshöjning inom 

sysselsättningen kommande år. En ny redovisning föreslås om ett 

år. 

 

När det gäller nyanlända med funktionsnedsättning kan språket 

innebära en svårighet. Samarbete sker med utbildnings-

förvaltningen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson samt Astrid 

Hansson. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack till Jörgen Nilsson och Jessica Plyhm för en mycket bra och 

intressant information och framför ett önskemål om en 

uppföljning om ett år. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 28 

 

Funktionsstöds målarbete 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson lämnar information om 

funktionsstöds mål.  

 

Funktionsstöd har följande mål: 

Socialnämnden ska erbjuda god omsorg, stöd, service och 

trygghet för att uppnå goda levnadsvillkor. Personer med 

funktionsnedsättningar ska erbjudas möjlighet att leva som alla 

andra. Den enskildes behov ska alltid stå i centrum där individen 

har möjlighet att påverka och vara delaktig i sin vardag. 

 

Andel av personer med följande insatser; bostad med särskild 

service, korttidsvistelse, personlig assistans (kommunal regi), 

personligt utformat stöd, daglig verksamhet samt insats från 

socialpsykiatriska teamet ska vara delaktiga i utformningen av sin 

genomförandeplan. 

 

Personer med psykisk ohälsa, samsjuklighet och 

funktionsnedsättningar ska få det stöd som krävs för att de själva 

ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av 

sammanhang i samhället. 

 

Andel personer som bor i bostad med särskild service som ska 

erbjudas två timmars fritidsaktivitet i veckan med personalstöd. 

 

Det finns riktlinjer/rutiner för hur personalen ska jobba med dessa 

brukare. Det är viktigt att vara delaktig i utformningen av sitt 

stöd. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 29 

Yttrande över Grönstrukturplan – tematiskt tillägg till 
Ronneby kommuns översiktsplan 

 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att miljö- och 

byggnadsnämnden har översänt en begäran om ett remissyttrande 

över Grönstukturplanen, tematiskt tillägg till Ronneby kommuns 

översiktsplan.  

 

Tiden för utställningen går ut den 30 september 2016. 

Ledamöterna fick i uppdrag att lämna in ev synpunkter via mail 

senast den 29 september 2016. Inga synpunkter har inkommit till 

dagens möte. 

 

Det finns en brukargrupp/ kontaktpersoner utsedd av Kommunala 

Rådet för Funktionshinder som gärna lämnar synpunkter inom 

sina specifika områden när det gäller yttrande i olika ärenden. 

Information om gruppen är lämnad till Miljö- och 

byggnadsförvaltningen.  
 

Bengt Göran Svensson framför att gruppdiskussioner bör ske för 

att komma vidare i ärendet. 
 

Gert Månsson framför, vad händer med de stora målen om man 

inte definierar de små målen.  
 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, samt Bengt Göran 

Svensson. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder har ej något att 

erinra mot förslaget men påtalar att vikten av att 

tillgänglighetsperspektivet beaktas. 
 ________________ 

Exp. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 30 

 
Åtgärdslistan 
 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar åtgärdslistan. 

 

När det gäller stugan för funktionsnedsatta, på Karön, så kommer 

det att köpas in en höj- sänk- ställbar och hjulförsedd säng. 

 

Stigen ner till badplatsen, parkenheten har ej budgeterat för denna 

åtgärd 2016.  

 

När det gäller HKP-parkeringen vid trappan ner mot gamla 

ingången till Brunnsbadet och räcke vid trappan, inga svar har 

inkommit från ABRI. 

 

Kulturcentrum, översyn av räcket på ena sidan i hörsalen, det har 

ej inkommit något svar från tekniska förvaltningen. 
 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, Bengt Göran 

Svensson samt Astrid Hansson. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 31 

 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påminner om Psykiatriveckan 

som pågår mellan den 10 - 14 oktober 2016 i Ronneby. 

________________ 
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§ 32 

 
Avslutning 
 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för visat intresse och 

avslutar mötet. 

________________ 

 


