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Plats och tid Listerbysalen kl 17 00 – 19 40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Anita Sjödahl  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2016-12-07 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 33 - 41 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Åsa Evaldsson  

 Justerare 

  

 Anita Sjödahl   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2016-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-09 Datum då anslaget tas ned 

 
 
2017-01-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 
Malin Månsson (S) 
Bo Johansson (S) 
Per Magnusson (SRF) 
Gert Månsson (DHR) 
Rickard Ådahl (HSO) 
Maj-Britt Olsson (HLR) 
Inge Blomé, (Neuro förb.) 
Anita Sjödahl (NSPH) 
 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Astrid Hansson HRF 
Marie Staffas (FBU) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich förvaltningschef 
Ann Hermansson sekreterare 
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Ärendelista 

 

§ 33 Val av justerare. 
 

4 

§ 34 Presentation om hur NSPH och Hjärnkoll i 
Blekinge arbetar. 
 

5 

§ 35 KFR – utse en representant och en ersättare till 
arbetsgruppen för arbete med handlingsplan för 
Funktionshinderpolitiska programmet inför 2017 
och framåt.   
 

9 

§ 36 Tillgänglighetsguiden – information. 10 
   
§ 37 Reglemente mm för KFR. 12 
   
§ 38 Åtgärdslistan. 

 
14 

 
§ 39 Förslag till sammanträdesdagar för KFR 2017. 

 
16 

§ 40 Övriga frågor. 17 
   
§ 41  Avslutning. 18 
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§ 33  

Val av justerare 

 

Anita Sjödahl utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 34 
  

Information – NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa 
 

Sammanfattning  

Anita Sjödahl och Gert Månsson, NSPH Blekinge, lämnar 

information om föreningen.  

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk av 

tolv patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området.  

Inom Anhörigprojektet vill NSPH uppmärksamma anhörigas 

situation och fördjupa förståelsen för hur man kan underlätta för 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I Sverige har tre av 

fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever 

med psykisk ohälsa. 

NSPH består av 12 medlemsorganisationer, tio ordinarie 

medlemmar och två associerade medlemmar.  

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet Balans 

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, 

Likabehandling 

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med 

schizofreni och liknande psykoser 

SPES – Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes 

stöd 

Svenska OCD-förbundet 

Sveriges Fontänhus 

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet 
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Associerade medlemmar:  

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika 

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 

 

NSPH och dess medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar 

och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för deras 

medlemmars psykiska hälsa och livsvillkor. 

NSPH:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen 

om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt 

ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare 

ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, 

var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH värnar 

om ett rättvist och solidariskt samhälle där de ger varandra 

ömsesidigt stöd. 

NSPH Blekinge bildades i februari 2014. I verksamheten finns 

(H)järnkoll, Brukarrevisorer samt projektet Livsstilscoacherna 

som finansieras av Arvsfonden. 

 

I Blekinge består NSPH av sex patient-, brukar- och anhörig-

organisationer: 

OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge 

Attention Ronneby – Blekinge 

IFS-AP 

RSMH 

SHEDO 

SPES 

Hjärnkoll - Psykiska olikheter - lika rättigheter.  

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet 

kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter 

och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i 

kampanjen är över 340 personer i Sverige som berättar om sina 

egna erfarenheter av psykisk ohälsa. I Blekinge finns ca tio aktiva 

ambassadörer. 
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Hjärnkoll är sedan 2015 är en nationell förening som övergick till 

en fristående förening som drivs av alla medlemsföreningar inom 

NSPH.  

Frågor om psykisk ohälsa är frågor som berör oss alla, mer eller 

mindre. Trots detta finns det många rädslor och fördomar kring 

psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste 

sjukskrivningsorsaken. Ändå saknar varannan arbetsplats ett 

förebyggande arbete för att främja den psykiska hälsan på 

arbetsplatsen. Lika ofta saknas skriftliga rutiner för hur cheferna 

ska agera när en medarbetare får problem med sin psykiska hälsa. 

Genom Hjärnkolls befolkningsundersökningar vet vi att denna 

fråga sannolikt hänger ihop med att sju av tio chefer underskattar 

förekomsten av psykisk ohälsa. Hjärnkolls ambassadörer föreläser 

på olika arbetsplatser för att bidra till öppnare samtal och mer 

kunskap. Föreläsningarna blir på så sätt en del i ett förebyggande 

arbete med fokus på att skapa ett öppnare arbetsklimat där det går 

att prata om psykisk hälsa, och där den som upplevt psykisk 

ohälsa inte blir bedömd som mindre kapabel. Ambassadörerna 

håller även fortbildningar för chefer och skyddsombud utifrån 

Hjärnkolls konkreta handledningsmaterial ”Så gör du som chef” 

och ”Så gör du som kollega”. 

Likvärdig vård är en grundbult i den svenska demokratin, men 

diskriminerande attityder får negativa konsekvenser för 

behandling och möjligheter till delaktighet i den egna vården. 

Hjärnkolls ambassadörer föreläser ofta för vårdpersonalen i 

Sverige och bidrar på så sätt till en kvalitetssäkring. Förutom 

föreläsningar om vård och tvångsvård kan ambassadörerna hålla i 

etikcaféer. Det finns också ett antal ambassadörer som föreläser 

utifrån att vara anhöriga och närstående. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 35 
  

Representant till arbetsgruppen för arbetet med 
handlingsplan för Funktionshinderpolitiska 
programmet inför 2017 och framåt 

 
Sammanfattning 
En representant och en ersättare ska utses av Kommunala Rådet 

för Funktionshinder till en arbetsgrupp för arbetet med en 

handlingsplan för det Funktionshinderpolitiska programmet inför 

2017 och framåt. 

 

Deltar i debatten 

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

Rickard Ådahl samt Astrid Hansson. 

Gert Månsson föreslås som ledamot och Rickard Ådahl förslås 

som ersättare till arbetsgruppen. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder utser Gert 

Månsson som ledamot och Rickard Ådahl som er 

ersättare till arbetsgruppen för arbetet med det 

Funktionshinderpolitiska programmet 2017 och framåt. 

________________ 

 

Exp. 

Gert Månsson 

Rickard Ådahl 

Karin Lundberg 
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§ 36 

 

Tillgänglighetsguiden - Information 
 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Bengt Göran 

Svensson, HSO, har väckt en fråga gällande 

Tillgänglighetsguiden. ”Den ligger på nätet och är daterad 2014. 

KFR hade ambitionen att färdigställa den med hjälp av 

Karlshamn och deras arbete. Vad har hänt?” 

Under § 19/2013 informerades om att Fritid- och 

kulturförvaltningen hade kontaktat pensionärsorganisationerna i 

kommunen och 2013 tog SPF på sig att sköta 

Tillgänglighetsguiden. Kommande år skulle någon annan 

pensionärsföreningen erbjudas uppdraget. SPF samlade in 

materiel som lämnades in till Informationsenheten.  

 

Under § 51/2013 var Urban Wrångemyr och Tony Granath från 

Karlshamn och informerade om TD, tillgänglighetsdatabasen. 

Karlshamn erbjöd hjälp och stöd vid en eventuelle uppstart i  

Ronneby kommun. KFR noterade informationen till protokollet. 

Under § 13/2014 var webbredaktör Tobias Gunnarsson och 

informerade om guiden. Uppdateringen pågick och målsättning 

var att det skulle finnas bilder på alla objekt, tillgång till karta, 

och att det ev kunde att bli möjligt med bilder inifrån objektet.  

När det gäller Ronneby kommuns samarbete med Karlshamns 

kommun så har inget påbörjats. Navigatorcentrum i Karlshamn 

hjälper till med uppdateringen och Karlshamns kommun köper 

deras tjänster till tillgänglighetsdatabasen.  

I dagsläget finns det ingen förening som håller på med 

uppdatering av tillgänglighetguiden i Ronneby. 

Informationsenheten hjälper gärna till med att lägga in 

dokumentation om någon samlar in materiel. 
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Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Bo Johansson (S), Gert Månsson, Anita Sjödahl, 

Per Magnusson, Rickard Ådahl, Astrid Hansson samt Marie 

Staffas. 

Gert Månsson framför att detta skulle kunna vara ett projekt för 

NSPH, under förutsättning att ersättning utges. 

Astrid Hansson påtalar att Slöjdhuset i Ronneby kommer att 

läggas ner. Region Blekinge har sagt upp avtalet, på grund av 

tillgängligheten.  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föreslår att Karlshamns 

kommun bjuds in för att redovisa sitt arbete med 

tillgänglighetsdatabasen. 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till protokollet samt att Karlshamns 

kommun bjuds intill ett sammanträde för redovisning av 

deras arbete med tillgänglighetsdatabasen. 

________________ 
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§ 37 

Reglemente för Kommunala Rådet för Funktionshinder 

 
Sammanfattning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Bengt Göran 

Svensson väckt en fråga om att ”Reglementet från 2011 bör 

studeras med avseende på dels eventuell uppdatering och dels vad 

vi ska göra i rådet.” 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att kommunjuristen 

ska gå igenom och revidera författningssamlingarna. 

Anita Sjödahl framför att när KFR utser ledamöter till 

arbetsgrupper så borde arvode utgå. Att det bör anordnas en 

aktivitet per år. 

Gert Månsson framför att det borde hittas nya former för KFR:s 

arbete.  

En fråga som diskuterades var om KFR har något inflytande i 

kommunala beslut.  Även frågan om hur ledamöterna i KFR 

utses.  

Ett förslag är att bjuda in förvaltningschefer och politiker till en 

halvdagssammankomst med KFR varje år. 

Bo Johansson (S) redovisade att KPR, Kommunala 

Pensionärsrådet, fått sitt reglemente uppdaterat, KF § 26/2015. De 

har tillsatt ett beredningsorgan. De har även 2015-06-03 och 

2016-04-19 tillskrivit kommunfullmäktige och äldrenämnden 

med begäran om revidering i reglementet under § 3, Rådets 

organisation och § 4 representation. 

 

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), Gert Månsson, Anita Sjödahl, Rickard Ådahl, 

Marie Staffas, samt Astrid Hansson. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till 

dagens protokoll. 
 

 Att redovisa Kommunala Pensionärsrådets reglemente på 

sammanträde den 8 februari 2017. 
 

 Uppmana rådets ledamöter att inkomma med synpunkter 

och förslag hur KFR ska kunna utvecklas. 
________________ 
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§ 38 

 
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. 

Renoveringen av övriga stugor är påbörjad.  

 

När det gäller slingan runt ön så finns ingen förutsättning för detta 

projekt med hänsyn tagen till ekonomi och till naturen. När det 

gäller stigen ner till badplatsen så har parkenheten ej budgeterat 

för denna åtgärd.  

 

När det gäller HKP-parkeringen vid trappan ner mot gamla 

ingången till Brunnsbadet och räcke vid trappan så kommer detta 

inte att åtgärdas, då det finns en asfalterad gångväg upp mot 

Brunnsterassen och flera HKP-platser vid nya entrén till 

Brunnsbadet.   

 

Kulturcentrum, översyn av räcket på ena sidan i hörsalen. Vid 

rampen finns inget att hållas sig i och det finns en högtalare och 

ett draperi som försvårar framkomligheten. På höger sida finns ett 

litet räcke. Tekniska förvaltningen uppmanas att se över detta.  

 

Bengt Göran Svensson har påtalat att de har medlemmar, som 

ramlat när de gått med rollator på brunnslock, som ligger 

försänkta i gatan. Det blir tvärstopp. Astrid Hansson ska ta 

kontakt med vederbörande för att precisera vara det hänt. 
 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Gert Månsson, samt Astrid 

Hansson. 
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 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar 

informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 39 

 

Förslag till sammanträdesdagar för KFR 2017 

 
Sammanfattning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar ett förslag på 

sammanträdesdagar för KFR 2017. 

 

Onsdagar kl 17 00 i Listerbysalen: 8 februari, 12 april, 7 juni,  

16 augusti, 4 oktober och 22 november. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner 

förslaget till sammanträdesdag för 2017 enligt följande: 

Onsdagar kl 17 00 i Listerbysalen: 8 februari, 12 april, 7 

juni, 16 augusti, 4 oktober och 22 november. 
________________ 
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§ 40 

 

Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters 

tack till Anita Sjödahl och Gert Månsson för redovisning om 

NSPH. Nästa år kan varje organisation få möjlighet at informera 

om sin verksamhet på KFR:s sammanträden. 

 

Gert Månsson kommer den 8 februari 2017 att informera om 

DHR. 

 

Ledamöterna uppmanas att sända in förslag på mötespunkter och 

ärende till sammanträdena. 

 

 Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga 

frågor till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 41 

 

Avslutning 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) önskar alla en God Jul och ett 

Gott Nytt År, tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Ledamöterna och tjänstemän önskar ordföranden detsamma. 

________________ 

 


