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Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 20 00 
 

Närvarande 
Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (C) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Birgitta Larsson, (RP) Marie Staffas, FUB 
Bo Johansson, (S) Astrid Hansson, HRF 
Erling Lorentzon, SRF Daniel Broström, HSO 
Annette Svensson, FUB  
Ann-Christine Andersson, HSO EP  
BengtGöran Svensson, HRF  
Ingelöv Svensson, R  
Inge Blomé, NHR  
Maj-Britt Olsson, HLS  
Gert Månsson, DHR  
Anita Sjödahl, NSPH  
  

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 

Övriga deltagare delvis: Per Engkvist projektledare 
 

Utses att justera: Anita Sjödahl 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2014-03-05 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  1 -  11 
 
 

Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Anita Sjödahl 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2014-02-19 
 

Datum för anslags uppsättande:  2014-03-06 
 
Datum för anslags nedtagande:  2014-03- 28 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 1 Val av justerare. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.  
 
Anita Sjödahl utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 2 Information om LSS-verksamheten. 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson är sjuk så denna punkt skjuts upp till nästa möte.  
_____________________  
 
§ 3 Begäran om remissyttrande – Förslag till bidragsbestämmelser för 
Fritids- och Kulturnämnden. 
 
Projektledare Per Engkvist föredrar ärendet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har, efter beslut i Kommunstyrelsen § 
44/2014, översänt begäran om remissyttrande till Kommunala Rådet för 
Funktionshinder över förslag till bidragsbestämmelser för Fritid- och 
kulturförvaltningen. 
 
Fritid- och kulturförvaltningen har tagit fram ett redigerat förslag på 
författningssamling för bidragsbestämmelser. 
 
Inom Socialnämndens ansvarsområde finns budgeterat föreningsbidrag till 
föreningar som bedriver social verksamhet, samt till föreningar med 
inriktning funktionshinder. Socialnämnden har 249 tkr att fördela årligen. 
Socialnämnden har efterfrågat riktlinjer samt ett samlat grepp i kommunen 
kring bidragsfördelning, med gemensam hantering under en och samma 
nämnd, vilket kommer att uppnås genom föreslagna riktlinjer.   
 
I förslaget till bidragsbestämmelserna står det att föreningarna ska ha en uppdaterad 
medlemsmatrikel och vid en eventuell kontroll från kommunen ska de vara beredda 
att skicka in den. Således är det respektive förening som har ansvar för att de följer 
datalagen.  
 
Bifogade bidragsbestämmelser är ändrade så att det även är föreningar och 
studieorganisationer som är bidragsberättigade, alltså inte bara ideella föreningar. Det 
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är också en längre gående delegation till förvaltningschefen, än i tidigare 
bidragsbestämmelser. Detta har gjorts bl a för att minska administrationen och att 
varje bidragsansökan inte ska behöva tas upp i nämnden. 
 
Till föreningar som hyr sina lokaler är det lättare att beräkna bidrag än till de som har 
egna samlingslokaler.  Samlingslokalerna måste vara godkända av Fritid- och 
Kulturförvaltningen. Skolor och gymnastiksalar finansieras inte genom bidrag. 
Det finns vissa krav avseende tillgänglighet och i nya lokaler ska det vara 
funktionsanpassat.  
 
Tekniska förvaltningen upprättar ett internhyresavtal med Fritid- och 
kulturförvaltningen som i sin tur hyr ut till föreningarna. 
  
I nuläget är det oklart hur hög hyreskostnaden för lokalerna på Tingsgatan/ 
Karlskronagatan ” fd Freja” kommer att vara, men när det gäller ansökningar 
om lokalbidrag för föreningar, bör de skriva att kostnaden är 800 kr/kvm. 
Föreningar kan utse en kontaktperson som i sin tur tar kontakt med 
förvaltningschef Tommy Johansson, Fritids- och kulturförvaltningen. 
 
 

I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran Svensson, 
Annette Svensson, Maj-Britt Olsson, Gert Månsson samt Anita Sjödahl. 
 
Gert Månsson yrkar att tillgängligheten för funktionshindrade måste tydliggöras i 
dokumentet. 
 
BengtGöran Svensson yrkar att det ska vara en enhetlig skrivning i dokumentet, 
antingen använda ska eller skall. 
  
Yttrande 
I punkt 6 finns en särskild skrivning gällande de föreningar som bedriver särskild 
social verksamhet. Det är bra, men denna skrivning täcker endast delvis in de delar 
som är av särskilt intresse för områden/verksamhet som ligger under Kommunala 
Rådet för Funktionshinder. 
 
I punkt 3 finns en text som handlar om bidrag till handikappföreningar, men 
därutöver vill KFR göra tillägg/kompletteringar. 
 
Grundförutsättningen för att få kommunala bidrag och investeringsstöd bör vara 
anpassade så att alla medborgare ska kunna utnyttja och ta del av verksamhet, oavsett 
funktionsförmåga. I nybyggnation är det krav på att lokaler och utomhusanläggningar 
ska byggas TILLGÄNGLIGA OCH ANVÄNDBARA FÖR ALLA. 
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Tillgängliga och användbara handlar om att man tex ska kunna ha nersatt 
synförmåga, ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sitta i rullstol osv. Helt 
enkelt personer som har någon skada eller sjukdom, som gör att man kan behöva 
särskilda krav. 
 
Kostnaden för att bygga rätt från början är minimal, men det är förenat med stora 
kostnader om man ska åtgärda i efterhand. 
 
KFR föreslår att begreppet ”ska” genomgående ska användas i dokumentet. I 
liggande förslag används både ”ska” och ”skall” växelvis. 
 
För övrigt är KFR positiv till den framtida planerade hanteringen av 
bidragsfördelning.  
Allt kommer att ligga under en instans och därmed får kommunen ett helhetsgrepp 
och förhoppningsvis en hantering av högre kvalitet. 
 
Förslag till beslut 
KFR beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översänder detsamma till kommunstyrelsen. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att anta ovanstående skrivning 
såsom sitt yttrande i ärendet och översänder detsamma till Kommunstyrelsen. 

_____________________  
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
§ 4 Lägesinformation om föreningslokaler. 
 
Projektledare Per Engkvist föredrar ärendet. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson har framfört att det i kommunal regi ska finnas 
föreningslokaler för uthyrning till föreningar. Frågan om hur bidrag ska hanteras 
pågår. Ev får föreningen en subventionerad hyra direkt, eller får de ansöka om bidrag. 
 
En förening som äger sin lokal kan söka om bidrag till tex ungdomsidrott, ramper och 
driftskostnader. 
 
Allmänna arvsfonden har bidrag som föreningar kan söka. 
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Persborgsskolan diskuteras som ett eventuellt föreningshus. Skolan är i ett skick där 
det finns behov av kostnadsberäkning för ventilation, drift mm.  
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Anita Sjödahl och Gert 
Månsson.  
 
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Per 
Engkvist för informationen. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 5 Begäran om remissyttrande gällande avfallsplanen och 
renhållningsordningen för Ronneby kommun. 
 
Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en ny 
avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för åren 2014-2019, i enlighet med 
gällande lagstiftning. Planen innehåller sex målområden, samt mål och åtgärder för 
att de ska kunna uppfyllas. 
 
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att upprätta en avfallsplan i enlighet med 
gällande lagstiftning. Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB 
tagit fram en ny avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för åren 2014-2019. 
Planen innehåller sex målområden, samt mål och åtgärder för hur de ska kunna 
uppfyllas. 
 
Yttrande 
Planen beskriver tydligt målsättningar inom respektive målområde och vem som är 
ansvarig för uppfyllelsen. En del av målen riktar sig direkt till hushållens beteende, 
beträffande inköp av varor, emballage och sopsortering. För att nå målsättningen 
krävs det bra, tydlig och lättläst information som dessutom ges på flera språk. 
Det kan vara lämpligt att utbildningar hålls för personalen inom särskilda boenden, 
beträffande sopsortering och vid inköp av varor och dess förpackningar. 
Medborgarnas beteende påverkas om hushållens hantering av sopor och avfall 
förenklas. 
 
Deponierna som finns på olika ställen i kommunen ska vara tillgängliga för alla. 
 
Förslag till beslut 
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KFR beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översänder detsamma till Ronneby Miljö & Teknik AB. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att anta ovanstående skrivning 
såsom sitt yttrande i ärendet och översänder detsamma till Ronneby Miljö & 
Teknik AB. 

_____________________ 
Exp. 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
 
 
§ 6 Begäran om remissyttrande gällande förslag till 
kommunövergripande plan mot våld i nära relationer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har till Kommunala Rådet för Funktionshinder 
översänt en begäran om remissyttrande gällande förslag till Kommunövergripande 
plan mot våld i nära relationer 2014-2016. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av folkhälsorådet, som verkar under kommunstyrelsen, har ett förslag till 
en kommunövergripande plan mot våld i nära relationer arbetats fram. 
Planen syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete, på 
olika nivåer, för att motverka våld i nära relationer och för att tidigt kunna erbjuda 
stöd och skydd till de som blivit utsatta. 
 
Yttrande 
Socialnämnden har enligt 5 kap 11§ SOL (Socialtjänstlagen) skyldighet att beakta 
våldsutsattas behov av stöd och hjälp, beträffande våld i nära relationer.  
I socialnämndens mål finns angivet att samtliga personer som varit utsatta för våld i 
nära relationer och som kommer i kontakt med socialtjänsten, ska erbjudas stöd. 
Socialnämnden i Ronneby kommun har sedan 2010 ett skyddat boende för vuxna och 
barn, som går under benämningen SESAM. Här finns kompetent personal som bl.a. 
ger råd och stöd till de som drabbats, ger krissamtal till barn och vid behov erbjuder 
skyddat boende. 
 
KFR anser att speciellt fokus ska läggas på funktionsnedsattas situation, med tanke på 
hur utsatt man är och att man ofta inte ens kan föra sin egen talan.  
Fysiskt våld kan vara förhållandevis lätt att se men andra former som t.ex. psykiskt 
våld, sexualiserat våld och försummelse, är betydligt svårare att upptäcka. 
Här vilar ett stort ansvar på individens sociala nätverk – att slå larm! Störst ansvar har 
dock socialtjänstens personal som har hand om dessa personers omsorg. 
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Socialpsykiatriska teamet (tidigare SÖT sociala öppenvårdsteamet), har t.ex. kontakt 
med många brukare som har eget boende och här gäller det att vara extra lyhörd och 
observant. 
 
Såväl personal, tjänstemän som politiker inom socialnämndens verksamhet, har under 
senare år kontinuerligt erbjudits utbildningar/föreläsningar inom området våld i nära 
relationer. Det är ytterst angeläget att så sker även i fortsättningen. 
Förslaget tar i avsnittet ”särskilt utsatta grupper” upp problematiken kring att vara 
särskilt utsatt, vilket är mycket positivt. 
 
Förslag till beslut 
KFR beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översänder detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Anita Sjödahl, Gert 
Månsson samt Annette Svensson.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att anta ovanstående skrivning 
såsom sitt yttrande i ärendet och översänder detsamma till 
Kommunledningsförvaltningen. 

_________________ 
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
§ 7 Frågeställningar efter reportage i Kalla Fakta.  
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder hade ärendet, gällande reportage i Kalla 
fakta, uppe för diskussion på förra sammanträdet. Ett antal frågor ställdes till 
förvaltningschef Birgitta Ratcovich som enligt nedan besvaras.  
Jonas Reinholdsson har använts för personalen i utbildningssyfte när det gäller att 
göra bedömningar så rättssäkert och lika som möjligt. Utbildningen har ej handlat om 
hur man ger avslag. Han har också hållit i en länsgemensam utbildning i 
bedömningsfrågor gällande LSS där handläggarna fått gå igenom domar, prata med 
kollegor i olika ärenden, med inriktning på rättsäkerhet och likabehandling. På de 
utbildningar som förvaltningschefen och anställda inom förvaltningen deltagit, har 
Reinholdsson varken varit arrogant eller uttalat sig på ett negativt sätt, utan 
utbildningarna har varit mycket bra. Det finns inte många utbildare som har den 
breda och djupa kunskap om LSS, som Reinholdsson har. Socialförvaltningen vill 
hålla hög kvalitet på sina utbildningar.  
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Det har heller aldrig gjorts några besparingar när det gäller LSS. Handläggarna tänker 
inte på medel när de tar LSS-beslut, utan det är en rättssäker prövning. 
 
När det gäller bemötande, avslag mm ska man kontakta Lotta Smith som är chef över 
den enhet som har hand om LSS-frågor. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Anita 
Sjödahl, Gert Månsson, Annette Svensson, Ann-Christine Andersson, Inge Blomé 
samt Marie Staffas.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar diskussionen till protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 8 Information om Tillgänglighetsguiden. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att det inte har hänt något nytt gällande 
Tillgänglighetsguiden. SPF har samlat in material som de vidarebefordrat till  
Infoenheten. Enheten arbetar med en helt ny mall vid inmatning av uppgifter. Det 
gamla materialet måste tas bort innan man början med ny inmatning. 
Tillgänglighetsguiden ska vara så bra och utförlig som möjligt samt ha ett estetiskt 
tilltalande sätt. Arbetet med Tillgänglighetsguiden är ett svårt arbete som kräver 
mycket kunskap för att få en bra helhetsbedömning. 
 
Gert Månsson meddelar att han kan vara behjälplig med arbetet. 
 
På nästa möte kommer en film om tillgänglighet att visas. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Gert Månsson, Ann-
Christine Andersson samt Erling Lorentzon. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 9 Åtgärdslistan. 
 
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som 
skett sedan förra mötet. 
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Erling Lorentzon tar upp ett ärende: Att det behövs bättre handledare/räcke vid 
trappan när man ska gå upp/ner i bassängen i Kallinge och Ronneby simhall. Gamla 
och synskadade har svårt att ta sig upp.  
 
Kontakt tas med Fritid- och kulturförvaltningen för kontroll i frågan.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet. 
_____________________ 
 
 
§ 10 Övriga frågor. 
 
Gert Månsson och Anita Sjödahl lyfter en fråga om brukarmedverkan inom 
kommunens arbete. 2013 missade kommunen 600 tkr i PRIO medel för att man inte 
samverkat med funktionshinderrörelser, som arbetar med psykisk ohälsa. 
Detta bör genomsyra hela kommunens arbete och inte bara för dessa grupper. 
Tjänstemännen har enl. uppgift tagit fram planer för PRIO medel inom psykiatrin, 
helt utan medverkan från brukarrörelsen. För att få ta del av PRIO medel är det ett 
krav att brukarrörelser, kommun och Landstingets psykiatri samarbetar. 
 
Birgitta Ratcovich redovisar att de har ett samarbete med Anita Sjödahl, dialog pågår.  
 
Ann-Christine Andersson påtalar att hissen på Kulturcentrum gnisslar/skriker när 
man använder den. 
 
Inga-Lill Johansson tar upp frågan om Kompiskort, vilket innebär att man 
kostnadsfritt kan ta med sig en kompis på olika arrangemang.   
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att detta är på gång i Ronneby, det 
gäller LSS och SoL. 
 
Annette Svensson redovisar att detta var klart den sista januari och att man skickar in 
en ansökan med foto på sig själv. Kortet gäller vid kommunens arrangemang. 
Ronneby Ishockeyförening har tex detta och förhoppningsvis kommer flera 
föreningar att följa efter.  
 
BengtGöran Svensson har skickat in ett medborgarförslag gällande förslag på att 
parkeringstiderna i Ronneby revideras. Framförallt på parkering vid Willys/ 
Kulturcentrum, där bör det vara 4 timmars parkering för att i lugnt tempo kunna gå på 
möten, vandra i kulturkvarteren och delta i kyrkans verksamhet. Även vid 
Tingsgatan/Karlskronagatan behövs 4 timmars parkering. 
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Ordförande Kristina Valtersson, informerar om en temadag för familjer med särskilda 
behov ”En familj som alla andra”, torsdagen den 10 april kl 14 00 – 16 00 samt 
 kl 18 00 – 21 00, Lokstallarna i Karlshamn. 
 
Vidare om en teaterföreställning med Folkhögskolans teaterlinje – Teater om psykisk 
ohälsa, en jättebra föreställning i samarbete och med hjälp av Blekingeparaplyets 
livscoacher.  Eventuellt kommer flera föreställningar att framföras. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Gert Månsson, 
Annette Svensson, Ann-Christine Andersson, BengtGöran Svensson, Inge Blomé, 
Marie Staffas samt Inga-Lill Johansson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 11 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
____________________ 


