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Kommunala Rådet för Funktionshinder 2013-04-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunala Rådet för funktionshinder 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 – 19 30 
 
Närvarande 

Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (C) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Ingrid Karlsson, (S) Marie Staffas, FUB 
Annette Svensson, FUB Astrid Hansson, HRF 
Bengt-Göran Svensson, HRF Daniel Broström, HSO 
Erling Lorentzon, SRF Stig Karlsson, HLS 
Ann-Christine Andersson, EP Per Magnusson, SRF 
Ingelöv Svensson, R  
Maj-Britt Olsson, HLS  
Anita Sjödahl, NSPH  
Johnny Stenberg, Attention  
  
  

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Utses att justera: Johnny Stenberg 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2013-05-07 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  13 - 26 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Johnny Stenberg  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2013-04-24 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-05-08 
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-05-31 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 13 Val av justeringsman. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, hälsar alla välkomna till dagens möte.   
 
Johnny Stenberg utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 14 Information och filmvisning av hjärtstartare. 
 
Stig Karlsson visar en dvd-film om hur en hjärtstartare ska användas. Denna film är 
ny och det som är borttaget från förra filmen är pulskontroll.  
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, Anita 
Sjödahl, Annette Svensson, Ann-Christine Andersson, Bengt-Göran Svensson, Erling 
Lorentzon, Johnny Stenberg samt Stig Karlsson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, framför sitt och övriga ledamöters tack till Stig 
Karlsson för informationen och filmförevisningen. 
 

• Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________  
 
§ 15 Anmälan – begäran om remissyttrande gällande förslag till 
Folkhälsopolicy 2013-2016. 
 
Kommunledningsförvaltningen har genom Folkhälsosamordnare Sofie Ceder sänt ut 
en begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016. 
 
Ett förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016 har arbetats fram på uppdrag av 
Folkhälsorådet, som verkar under Kommunstyrelsen. Detta då Folkhälsoplanen 2008-
2012 har löpt ut. 
 
Folkhälsopolicyn för Ronneby kommun visar på ett utvecklingsbehov på 
folkhälsoområdet och innehåller punkter på vad som behöver göras för att uppnå 
målen. Den riktar sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen. 
 
För att förverkliga policyn är en ömsesidig samverkan mellan alla berörda en 
framgångsfaktor och en förutsättning. Det är därför viktigt att få ta del av era 
synpunkter. 
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Yttrandet ska innehålla synpunkter på de delar som berör Kommunala Rådet för 
Funktionshinder samt policyn i övrigt. Yttrandet ska vara 
Kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 31 maj 2013. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, 
Annette Svensson, Bengt-Göran Svensson, Johnny Stenberg samt Astrid Hansson. 
 
Förslag är att synpunkter på remissen sänds in till Ann Hermansson senast den 20 
maj och att ordförande Kristina Valtersson får i uppdrag att sammanställa ett yttrande 
samt att detta redovisas på nästa sammanträde. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder ger ordförande Kristina Valtersson i 
uppdrag att sammanställa ett yttrande över Folkhälsopolicyn och att detta 
redovisas på nästa sammanträde . 

_____________________ 
 
§ 16 Skrivelse angående tillgängligheten på Kvitterplatsen, Ronneby 
Brunnspark. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, redovisar att ett svar inkommit från ordförande Nils-
Ingmar Thorell i Fritid- och kulturnämnden gällande Kvitterplatsen, på uppdrag av 
Fritid- och kulturnämnden. 
 
”Fritids- och kulturnämnden genomför inga egna arrangemang på Kvitterplatsen. Om 
någon vill använda anläggningen som nyligen byggts upp igen så är det arrangören 
som ansvarar så att tillgängligheten till anläggningen blir så bra som möjligt. Den 
fysiska platsen kan vi inte göra mycket åt. Arrangörerna får anordna kompletterande 
insatser för de som har behov av detta för att öka tillgängligheten. 
 
I sommar kommer evenemang där Fritid- och kulturförvaltningen är ansvariga att 
anordnas på Torget i Ronneby. Tidigare har dessa funnits på Kvitterplatsen. 
Kommunfullmäktige har givit Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att förvalta 
Kvitterplatsen. Denna anläggning står till förfogande för de som önskar göra 
evenemang. Regler finns för arrangörerna. 
 
Eventuell myndighetsutövning över sådana anläggningar som Kvitterplatsen och 
tillgänglighet åligger inte Fritid- och kulturförvaltningen. Om det finns lagar som 
reglerar detta så får en anmälan göras och nämnden och därmed kommunen får finna 
sig i ett sådant utslag. 
 
Diskussionen om tillgänglighet är inte ny. Några konkreta och realistiska förslag har 
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vi ännu inte sett till hur detta ska kunna ske. Vi ser gärna att Kommunala Rådet för 
Funktionshinder presenterar förslag som sedan kan behandlas i kommande 
budgetarbete”. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, Ann-
Christine Andersson, Bengt-Göran Svensson, Johnny Stenberg, Astrid Hansson samt 
Marie Staffas. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder ger ordförande Kristina Valtersson i 
uppdrag att skriva till Kommunstyrelsen och föreslå att de beslutar att ej heller 
hyra ut Kvitterplatsen, på grund av att den inte är tillgänglig för 
funktionshindrade.  
 

• Att Kommunstyrelsen upplåter en annan plats som är tillgänglig för alla, för 
arrangemang mm. 
 

• Att redovisa skrivelsen på nästa sammanträde. 
_____________________ 
Exp. Kommunstyrelsen 
 
 
§ 17  Redovisning från ABRI angående glasdörrarna på Ron:s 
kongresshall. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att Miriam Matsson lämnat en skrivelse till 
KFR gällande glasdörren vid entrén till Ron:s kongresshall.   
 
Skrivelsen har sänts till ABRI som äger fastigheten och Lars Thorell har fått i 
uppdrag att inventera dörrar som har behov av åtgärder.  Efter utförd inventering är 
det tolv dörrar som behöver åtgärdas. De kommer att utföras på samma sätt som på 
dörrarna i Stadshuset. I Ron:s kongresshall har arbetet inte påbörjats. 
 
Erling Lorentzon påtalar att dörrarna på Stadshuset har alldeles för svag 
kontrastmarkering.  
 
Ordförande Kristina Valtersson kontaktar ABRI och meddelar att 
kontrastmarkeringen är för svag, enligt SRF.  
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Erling Lorentzon och 
Stig Karlsson. 
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• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar redovisningen till protokollet. 

____________________ 
 
 
§ 18  Skrivelse till ABRI angående SPA i Ronneby. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att ett svar på skrivelsen som KFR sänt till 
ABRI, angående Ronneby Brunns SPA, har besvarats av ordförande Anders Bromée.  
 
Skrivelsen delas ut till ledamöterna och ordförande går igenom skrivelsen punktvis. 
Följande synpunkter framförs. 
 
Punkt 1. Om behandlingsrummet närmast passagen ska användas för funktions-
hindrade, ska man då ringa och kontrollera så att det är ledigt och inte används till 
behandling?  
 
Punkt 2. Det finns speciella klinkerplattor som är lite mjukare att gå och som inte är 
hala, men dessa är mycket kostsamma. Istället kan man använda antiglid 
klisterremsor, som man kan fästa på gångstråken. 
 
Punkt 6. Det utförs varmyoga uppe på vippetagen. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson 
Ingrid Karlsson, Anita Sjödahl, Ann-Christine Andersson, Ingelöv Svensson, Maj-
Britt Olsson, Johnny Stenberg, Astrid Hansson samt Inga-Lill Johansson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar redovisningen till protokollet. 
____________________ 
 
§ 19 Tillgänglighetsguiden. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att det var tänkt att en kvinna från Finsam 
skulle ta över arbetet med Tillgänglighetsguiden, men på grund av sjukdom kommer 
inte det att genomföras. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen har varit i 
kontakt med pensionärsorganisationerna i kommunen och i år kommer SPF att sköta 
Tillgänglighetsguiden. Nästa år kommer någon annan pensionärsföreningen erbjudas 
uppdraget.  
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I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bengt-Göran Svensson 
och Marie Staffas. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 20  Återrapportering gällande föreningslokaler. 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar att projektledare Per Engqvist bjudit in 
föreningsverksamheterna till Soft Center och Sörby Centret för visning av lokaler. 
I samband med detta är hans arbete slutfört och nu är det upp till föreningarna att 
kontakta Fritid- och kulturförvaltningen för diskussioner angående lokaler. 
Föreningarna skriver därefter egna hyreskontrakt med hyresvärdarna.  
 
Freja-lokalen diskuterades, den är fortfarande inte uthyrd. Vill man hyra den får 
förhandling ske med VD för Ronneby hus, Sven-Olof Klasson. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid Karlsson, Ann-
Christine Andersson, Ingelöv Svensson, Annette Svensson, Maj-Britt Olsson, Bengt-
Göran Svensson, Johnny Stenberg, Anita Sjödahl samt Stig Karlsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
____________________ 
 
§ 21  Redovisning av ej verkställda beslut.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning över ej verkställda beslut. 
Föregående rapportering skedde sista december 2012.  Då fanns det ärenden som ej 
var verkställda, gällande kontaktpersoner, kortids och bostad med särskild service. I 
dagsläget är alla verkställda.   
 
Den nya gruppbostaden på Älgbacken är igång och inflyttning har skett. 
 
I dagsläget är det problem med att verkställa beslut om kontaktpersoner för det finns 
allt för få, speciellt till yngre personer. Rekrytering pågår och alla behöver hjälpas åt. 
 
Fr o m 1 april och året ut har en tjänst inrättats som arbetar med enbart 
kontaktpersoner. Diana Szlapak innehar denna tjänst som innebär uppföljning av 
ärenden och beslut samt att rekrytera nya kontaktpersoner.  
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Marie Staffas påpekar att informationen till kontaktpersonerna är bristfällig. 
 
Birgitta Ratcovich redovisar att det finns informationsbroschyrer i ärendet. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Bengt-Göran Svensson 
Anita Sjödahl, Johnny Stenberg, Inge Blomé samt Marie Staffas. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 22 Redovisning av utbildning för personliga assistenter.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att det i dagsläget finns 
utbildningsplaner för personliga assistenter enligt följande: 
Lyftteknik, taktil massage, kommunikation, tecken som stöd, system för 
schemaläggning för att underlätta kommunikation, Våld i nära relationer, Hjärt & 
Lungräddning, Lex Sarah rapportering och anhörigstöd.  Vissa av utbildningarna är 
genomförda. 
 
Under våren kommer Blekinge kompetenscentrum, samtliga kommuner i Blekinge  
och landstinget att genomföra en brukarundersökning gällande personlig assistans. 
Hur man upplever sin situation mm. 
 
Vissa Folkhögskolor har utbildning av personliga assistenter. 
 
I Ronneby kommun ska personliga assistenter ha minst undersköterskeutbildning, 
utom de som är Pan-anställda (anhöriga). 
 
Annette Svensson påtalar att de kanske behövs andra former av anställning, tex på 
Kortidshemmen, viktigt att satsa på utbildning. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att en arbetsgrupp är tillsatt att arbeta 
med personalförsörjning och rekrytering. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, Inge 
Blomé, Johnny Stenberg, samt Ann-Christine Andersson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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§ 23 Redovisning av prestationsmedel. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att PRIO-medel utbetalades i 
december, 745 tkr, men de fick inte föras över till 2013. Socialförvaltningen kommer 
även i år att söka medel, även landstinget och övriga kommuner i Blekinge. Ansökan 
ska vara inne 15 november och beslut delges i december. Förra året uppfyllde 
Socialförvaltningen kraven, men i år är de högre. 
 
Föreningarna kommer att involveras när samarbetsavtalen är klara . 
 
Ronneby kommun och Landstinget håller på att göra en webbaserad sida för 
information. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 24  Åtgärdslistan. 
 
Ordförande Kristina Valtersson går igenom åtgärdslistan och de förändringar som 
skett sedan förra mötet. 
 
Erling Lorentzon påtalar att det saknas en stor infotavla i foajén på Stadshuset som 
synskadade kan läsa och att dörrarna har inte tillräcklig kontrasmarkering.   
 
Inge Blomé påtalar att toaletten på Kallingeskolan inte är tillfylles ur  funktions-
hindersynpunkt, det fattas en personhiss.  Det finns inte heller en riktig HKP-toalett 
på Stadshuset. En plats i Blekinge har en riktigt utformad HKP-toalett, Flaggenhuset i 
Karlshamn. Bilder ska visas i samband med nästa sammanträde. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette Svensson, Inge 
Blomé, Johnny Stenberg, Erling Lorentzon samt Stig Karlsson. 
 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar åtgärdslistan till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 25 Ändring av sammanträdesdag. 
 
Ordförande Kristina Valtersson påminner om att KFR flyttat sitt sammanträde i juni 
till den 4 istället för 19 juni. 
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• Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
 
§ 26 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 


