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Sammanträdesdatum 
2014-04-23 

 
 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 – 19 20 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Gert Månsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-04-30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 12 - 21 

 Birgitta Ratcovich  

 Ordförande 
  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 
  

 Gert Månsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunala Rådet för Funktionshinder 

Sammanträdesdatum 2014-04-23 

Datum då anslaget sätts upp 2014-04-30 Datum då anslaget tas ned 2014-05-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson, (RP)  
Ingrid K Karlsson (S)  
Bo Johansson, (S) 
Erling Lorentzon, SRF 
Gert Månsson, DHR 
Ingelöv Svensson, R 
BengtGöran Svensson, HRF 
Inge Blomé, NHR 
Maj-Britt Olsson, HLS 
Anita Sjödahl, NSPH 
Johnny Stenberg, Attention 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Per Magnusson, SRF 
Inga-Lill Johansson, R 
Astrid Hansson, HRF 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef, delvis 
Tobias Gunnarsson, webbredaktör 
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Ärendelista 
 
§ 12 Val av justerare. 

 
4 

§ 13 Information om tillgänglighetsguiden. 
 

5 

§ 14 Begäran om remissyttrande – Förslag på avgifter för insatser 
inom Socialförvaltningens område. 
 

6 

§ 15  Begäran om remissyttrande – Förslag på taxor och avgifter – 
Tekniska förvaltningen. 
 

8 

§ 16  Begäran om remissyttrande – Författningssamling för taxor, 
avgifter och regelverk – Fritids – och Kulturnämnden. 
 

9 

§ 17 Åtgärdslistan. 
 

10 

§ 18 Kompiskort. 
 

11 

§ 19 EJA – en jour för alla. 
 

12 

§ 20 Förslag/diskussion ang utskick av kallelse/protokoll till 
Kommunala Rådet för Funktionshinder. 
 

13 

§ 21 Övriga frågor. 14 
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§ 12  

Val av justerare 
 

Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens 
sammanträde.  

Gert Månsson utses att justera dagens protkoll. 

________________ 
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§ 13  

Information om Tillgänglighetsguiden 
 

Sammanfattning  
Webbredaktör Tobias Gunnarsson lämnar en kort presentation av sig själv 
och sitt arbete. 

Tillgänglighetsguiden som ligger på webbplatsen www.ronneby.se håller på 
att uppdateras. Målsättningen är att det ska finnas bilder  på alla objekt, vissa 
finns redan idag. Det finns även tillgång till karta, googleMaps och en visuell 
bild utvändigt. Det kommer även bli möljigt med bilder inifrån objekten.  

Det finns ca 35 objekt inlagda och arbetet med uppdatering pågår 
fortlöpande. 

En synpunkt som lämnades är att det bör finnas en enklare textförklaring till 
symbolerna.  

 
Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna BengtGöran Svensson, Gert 
Månsson, ersättarna Astrid Hansson och Per Magnusson. 

 

Ordförande Kristina Valtersson framför sitt och övriga ledamöters tack för 
en intressant och givande information. 

 
• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 14  

Begäran om remissyttrande – Förslag på avgifter för 
insatser inom Socialförvaltningens område 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredning i ärendet. 
 
Socialnämnden har fattat beslut angående avgifter inom socialförvaltningens 
områden. I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning 
av förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL. Avgifter för insatser enl. 
LSS regleras i §§ 18-21 LSS. 
 
Socialnämndens förslag på avgifter har översänts till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, för beslut. 
 
Arbetsutskottet beslutade att översända ärendet på remiss till Kommunala 
Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 
 
Yttrande 
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enligt 
följande: 
Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 
som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 
att yttra sig. 
 
Vid KFR:s sammanträde 2014-04-23 finns ärendet på dagordningen och 
kunde därmed diskuteras. Ledamöterna ansåg att den föreslagna höjningen, 
inom vissa områden, var rimlig. 
 
KFR beslutar att ställa sig bakom det av Socialnämnden fattade beslutet och 
antar de föreslagna avgifterna, inom Socialförvaltningens områden och 
översänder desamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bo Johansson, Anita Sjödahl 
och Johnny Stenberg. 

 
• Kommunala rådet för Funktionshinder tillstyrker det av 

Socialnämnden fattade beslutet och antar de föreslagna avgifterna, 
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inom Socialförvaltningens områden och översänder desamma till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 
Exp. 
KS/AU 
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§ 15  

Begäran om remissyttrande – Förslag på taxor och 
avgifter Tekniska förvaltningen 
 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen har samlat samtliga av förvaltningens verksamheters 
taxor och avgifter till ett och samma dokument för att på så sätt underlätta 
och förtydliga både för den egna verksamheten samt för kunder. I de fall 
behov har funnits har förslag på nya taxor genomförts. 
 
Yttrande 
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enl. 
följande: 
Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 
som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 
att yttra sig. 
 
KFR påtalar att man i kommunens handlingar företrädesvis ska använda 
begreppet funktionsnedsatt.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och 
tillstyrker förslaget. 

________________ 
Exp. 
Tekniska förvaltningen 
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§ 16  

Begäran om remissyttrande – Författningssamling för 
taxor, avgifter och regelverk – Fritids- och 
Kulturnämnden 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktige beslutade 2013- 12-12 § 276 att anta förslag till taxor 
och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av kommunala idrotts- fritids 
och kulturanläggningar, lokaler m.m. förutom gällande vissa punkter. 
 
Yttrande 
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enl. 
följande: 
 
Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 
som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 
att yttra sig. 
 
KFR har tidigare på olika sätt påtalat problematiken kring att Ronneby 
kommun hyr ut Kvitterplatsen i Brunnsparken, till olika arrangemang. 
Nämnda plats är inte tillgänglig för alla och därför anser inte KFR:s 
ledamöter att Kvitterplatsen ska hyras ut. 
 
För övrigt har KFR inte något att erinra och ställer sig bakom det framlagda 
förslaget. 
   
 
 Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och ställer 
sig bakom det framlagda förslaget. 

  
• Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och 

tillstyrker förslaget. 

________________ 
Exp. 
Kommunledningsenheten 
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§ 17  

Åtgärdslistan 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar 
som skett sedan förra mötet. 

 

När det gäller badplatsen Ekenäs bör de som arrenderar få information om 
bra beläggning, bredd på rullstolar mm för att kunna tillgänlighetsanpassa 
gångstråk på badplatsen. 

Viktigt att informera de nya arrendatorerna på Karön och Villa Vassen om 
det åtgärdsförslag somKFR/Kommunal Rådet för Funktionshinder 
upprättade i samband med rundvandringen den 19 juni 2012. 

 

Erling Lorentzon har träffat ABRI angående vad som behöver göras för att få 
en bra kontrastmarkering när det gäller glasdörrarna på Ron. 

 
Hjärtstartaren på Kulturcentrum är ej uppsatt på grund av att personalen ej 
fått någon utbildning i användandet. 

 
Avfasning av trottoarkanten vid Ronneby brunn är på gång. 

 
Vid inventeringen till Tillgänglighetsguiden bör man påpeka för 
fastighetsägare vad som behöver göras i samband med deras fastigheter.  

Gert Månsson tar fram en lista på förslag till förbättringar som behandlas på 
nästa sammanträde. 

 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till 
protokollet. 

________________ 
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§ 18  

Kompiskort 
 

Sammanfattning  
Kultur- och hälsa har tillsammans med Ronneby kommun och Fritid- och 
kulturförvaltningen, tagit fram ett Kompiskort som är en möjlighet för de 
som har en funktionsnedsättning att tillsammans med en kompis ta del av 
olika aktiviteter och arrangemang. Det kan vara entré, träningsavgift, 
medlemskap och biljetter. 

Med kompiskortet får man ta med sig en kompis som extra stöd, hjälp och 
sällskap. Man bestämmer själv vem som följer med, det kan vara en vän, 
personal eller släkting. Kortet innebär att man betalar som vanligt men 
kompisen följer med gratis. 

De som har en insats enligt LSS, SoL eller kontakt med landstingets 
psykiatri har möjlighet att ansöka om kompiskortet. 

Kortet är personligt och gäller hos de aktörer som anslutit sig. De aktörer 
som är anslutna finns listade på Ronneby kommuns hemsida. 

www.ronneby.se/kompiskortet 

Planer finns för ett gemensamt kompiskort för Blekinge. 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till 
protokollet. 

________________ 

 

http://www.ronneby.se/kompiskortet�
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§ 19  

Eja – En jour för alla 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson redovisar från Projekt EJA – en jour för alla. 
En halvdags föreläsning planeras till hösten.  

Intresse av föreläsningen från föreningarna finns och särskilt från NSPH:s 
föreningsmedlemmar. 

Kommunala Rådet för Funktionshinder kommer att bjudas in till 
föreläsningen. 

 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
protokollet. 

________________ 
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§ 20   

Förslag/diskussion ang utskick av kallelser /protokoll 
till Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 

Sammanfattning  
Det har framförts önskemål om digitalt utskick av kallelser/protokoll från 
några ledamöter. 
 
Anita Sjödahl och Gert Månsson vill ha digitalt utskick. Övriga meddelar 
Ann Hermansson om de vill ha digitalt utskick. 
  

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
protokollet. 

________________ 
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§ 21   

Övriga frågor 
 

Kommunfullmäktige fastställde 2008 ett Handikappolitiskt program för 
Ronneby Kommun och i budget 2014- 2015 står att under 2014 ska ett nytt 
handikappolitiskt program antas. 

Syftet med Ronneby kommuns handikappolitiska program är att skapa en 
gemensam syn på handikappfrågor i kommunen och tydliggöra det ansvar 
som vilar på samtliga kommunala verksamheter. 

Karin Lundberg, Kommunledningsförvaltningen är utsedd att samordna 
arbetet med att revidera programmet. En tjänstemannagrupp ska bildas 
genom att en representant från respektive förvaltning/bolag utses av 
förvaltningschef/vd. En brukargrupp ska utses med representanter från 
NSPH, HSO, DHR och SRF. 

Ett samrådsförslag ska vara framtaget före årsskiftet och förslaget ska sändas 
ut på remiss (remisstid 2 mån). Kommunfullmäktige bör kunna anta det 
reviderade Handikappolitiska programmet i mars 2015. 

BengtGöran Svensson tar upp frågan om föreningslokalerna. Hyreskontrakt 
saknas och önskemål framförs om att Fritid- och kulturförvaltningen reder ut 
vad som gäller vi nytecknande av avtal, allt upplevs i dagsläget som mycket 
oklart för föreningarna, besked krävs omgående. Tekniska förvaltningen har 
stått för hyran tom april. 

Förslag är att Ronnebyhus och Fritid- och kulturförvaltningen bjuder in alla 
föreningar till en träff för att klargöra ärendet. 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta i vallokalerna bör klargöras. 

Handisam har checklistor som kan vara till hjälp. Jurist Leona Öberg, som 
har hand om Valet, ska vidtalas i frågan.  
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar övriga frågor till 
protokollet. 

________________ 
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