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

Ledamöter: 
Kristina Valtersson, (c) ordförande 

Ersättare: 
Inga-Lill Johansson, R 

Ingrid Karlsson, (s) Marie Staffas, FUB 
Bo Johansson, (s) Astrid Hansson, HRF 
Anne-Christine Andersson, EP Daniel Broström, HSO 
Ingelöv Svensson, R Stig Karlsson, HLS 
Annette Svensson, FUB  
Bengt-Göran Svensson, HRF  
Inge Blomé, NHR  
Anita Sjödahl, NSPH  
Johnny Stenberg, Attention Blekinge  
  

Övriga deltagare: Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare delvis: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Tommy Johansson förvaltningschef 
 
Utses att justera: Bengt-Göran Svensson 
 
Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen 2012-09-10 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer:  35 - 44 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Bengt-Göran Svensson  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kommunala Rådet för Funktionshinder 
 
Sammanträdesdatum: 2012-08-29 
 

Datum för anslags uppsättande:  2012-09-11 
 
Datum för anslags nedtagande:  2012-10-03 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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§ 35  Val av justeringsman. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, hälsar alla välkomna till dagens möte.   
 
Bengt-Göran Svensson utses att justera protokollet. 
_____________________ 
 
§ 36 Information från Fritid- och Kulturförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar information från Fritid- och 
Kulturförvaltningen. (bilaga1) 
Förvaltningen håller för närvarande på med en översyn av badplatser, ev 
skulle föreningar kunna ta över skötsel av vissa badplatser.  
Man vill skapa mötesplatser ute i de mindre samhällena. I Eringsboda 
kommer det finnas möjlighet att låna böcker på macken.  
På Hjorthöjden finns bibliotek och fritidsgård i samma lokal för att öka 
tillgängligheten.  
Bruket/KC/Bibliotek/Turistbyrå utredning av lokaliteter pågår. 
Bidrag till föreningar mm ska bli lättare att hantera. 
För alla utredningar gäller tillgänglighet. 
 
Annette Svensson tar upp frågan gällande Brunnskvittret. I år har det inte 
varit några arrangemang där, vilket är bra då det är mycket dåligt ur 
tillgänglighetssynpunkt. Nu kommer det ett arrangemang med Lisa 
Miskovsky, varför har man lagt det vid Brunnskvittret och inte nere i 
parken, så att alla har möjlighet att ta sig dit? 
 
Anne-Christine Andersson anser att man ska ha arrangemangen nere i 
parken vid Silverbergplan. 
 
Bo Johansson redovisar att en arbetsgrupp har träffat Länsstyrelsen i 
ärendet.  
 
Tommy Johansson svarar att han ska ta tag i frågan varför arrangemanget 
är på Brunnskvittret. 
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Astrid Hansson ställer frågan om varför Silverforsens kaffestuga ska sälja.  
Tommy Johansson svarar att han inte är insatt i ärendet utan hänvisar till 
den fastighetsutredning som har genomförts. 
Lokaler till föreningar diskuterades. Det förs diskussioner i politiker- 
gruppen om hur man ska lösa detta på ett bra sätt. Helheten är viktigt, p-
platser, ramper, mm måste finnas så att tillgängligheten är bra. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid 
Karlsson, Bo Johansson, Annette Svensson, Anita Sjödahl, Anne-Christine 
Andersson, Bengt-Göran Svensson, Johnny Stenberg, Inge Blomé, 
ersättarna Marie Staffas, Astrid Hansson och Stig Karlsson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson framför sitt och övriga ledamöters tack för 
en intressant presentation. 
Kommunala rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
protokollet. 
_____________________  
 
§ 37  Handikapptoalett, Kallingeskolan. 
 
Annette Svensson, FUB, har i e-mail ställt frågan om hur långt man 
kommit i planerna för en handikapptoalett på Kallingeskolan, är 
ritningarna klara och när är byggstarten planerad till? 
 
Fastighetschef Ola Liljerum, lokalförsörjningsenheten, har lämnat följande 
svar:   
”Enheten har tittat på handikapptoaletter på två olika placeringar i 
Kallingeskolan. 
 
I svansen har vi byggt en handikapptoalett som är färdig. 
KRC 7-9 här har vi presenterat olika förslag men inte fått dessa godkända 
av verksamheten, vi fick även beskedet att avvakta med denna. 
Så i nuläget har vi ingen tidsplan för denna handikapptoalett”. 
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I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid 
Karlsson, Bo Johansson, samt Annette Svensson. 
 
Annette Svensson påtalar att detta är ett allvarligt problem och 
Kommunala Rådet för Funktionshinder måsta ta tag i detta. Ett nytt förslag 
som förvaltningen godkänner bör arbetas fram omgående. 
 
Bo Johansson redovisar att han och Jan-Eric Wildros har varit i kontakt 
med förvaltningschef Tommy Ahlquist, Utbildningsförvaltningen för att 
komma tillrätta med detta problem. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till protokollet och 
överlämnar ovanstående skrivning till Utbildningsförvaltningen, Tommy 
Ahlquist för åtgärd. 
_____________________ 
Exp. 
Tommy Ahlquist, Utbildningsförvaltningen 
 
 
§ 38 Sökta boenden inom Handikappomsorgen. 
 
Annette Svensson, FUB, har i e-mail ställt frågan om hur många som sökt 
boende inom Handikappomsorgen? Vilka typer av boende önskas? Hur 
länge har de stått i kö? Hur ser kommunens planering ut?  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att det finns två ansökningar 
om boende för tillfället. Däremot vet man att det kommer att komma 
ansökningar framöver. Enheten har boendeplaneringsmöten, där vet man 
att nio brukare kommer att behöva bostad, hälften servicebostad och 
hälften gruppbostad, men förändringar kan ske. 
 
Det finns fem ej verkställda beslut som väntar på gruppbostad. Två har 
väntat ca ett år de andra några månader. Detta redovisas till Socialstyrelsen 
som kan utdöma vite om man inte uppfyller kraven på placering.  
 
Socialnämnden har beslutat att äska medel för ombyggnad av fastigheten 
på Peder Holmsgatan samt en gruppbostad i befintliga lokaler på 
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Älgbacken 8. Om Kommunfullmäktige beviljar medel kommer 
ombyggnationen att ske i höst med inflyttning dec/jan.  
 
Annette Svensson framför önskemål om att en tomt av de som är planerade 
på Hulta reserveras för gruppbostad. 
 
Bo Johansson redovisar att förskolan på Norra Hulta är riven, när man 
tittar på tomter till ny förskola bör man även se efter tomt till nytt 
gruppboende. Att ha tomten klar är jätteviktigt. 
 
Det är bra om organisationerna kan vara med och lämna synpunkter på 
ritningar mm gällande byggnation, både vid ny- och ombyggnad.  Detta 
skulle minimera felen. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Ingrid 
Karlsson, Bo Johansson, samt Annette Svensson. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar redovisningen till 
protokollet.  
_____________________ 
 
§ 39 Åtgärdslistan 
 
Ordförande Kristina Valtersson redovisar åtgärdslistan. Det är fel på två 
datum, 2012 ska vara 2010, detta kommer att justeras. 
 
Bengt-Göran Svensson påtalar att hörselslingan Kulturcentrum ej finns 
med i listan.  
 
Hörselslingan kommer att föras in på listan. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar ärendet till protokollet. 
_____________________ 
 
 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(9) 

 
Kommunala Rådet för Funktionshinder 2012-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40  Årets anpassning – utmärkelse Luciapriset. 
 
Ordförande Kristina Valterson redovisar ett förslag till plakett/emaljskylt 
och text som ska vara Luciapriset.  
 
Textförslag:  
Luciapriset - bästa anpassningen för alla  
För utmärkt tillgänglighet i Ronneby kommun 
Luciapriset 2012 
(punktskrift under till) 
 
Sofia Loell, Ronneby Handel har kontaktat ordförande Kristina Valtersson 
ang ett förslag om ett event, med handikapptema, på Ronneby Torg den 15 
september. Kommunala Rådet för Funktionshinder är inbjudna och får 
göra reklam för Lucia-priset mellan kl 11 45 – 12 00. Det vore bra om 
både politiker och organisationer kunde närvara. Ett mycket trevligt 
initiativ.  
 
Kristina Valtersson sänder ut inbjudan när eventet är spikat.  
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder godkänner presenterat förslag till 
Luciaprisplakett. 
_____________________ 
 
§ 41  FUB – information om verksamheten. 
 
Annette Svensson informerar om verksamheten FUB.  
 
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva bra.  

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning. Föreningen har drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokala 
föreningar runt om i landet. Det finns två lokalföreningar i Blekinge, den 
östra och den västra. Ronneby tillhör den östra tillsammans med 
Karlskrona. Arbetet bedrivs ideellt. 
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Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i 
FUB och även andra som delar deras grundsyn. FUB arbetar för 
samverkan mellan kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter.  
FUB sprider information till egna medlemmar och till allmänheten.  
FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud, 
ombudsmän och förbundsjurist.  
 
Ronnebyföreningen har verksamhet på Bruket, där kan medlemmarna fika, 
sitta och prata, lyssna på musik, se på film, spela pingis eller bara vara. 
Detta är mycket uppskattat.  De gör även andra utflykter utan sina 
föräldrar, går på disco, spelar bowling, Ölands djurpark mm. Det finns 
även helgaktiviteter som tex att fira jul/midsommar. Ledare saknas för att 
driva projekt.  

I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamot Annette 
Svensson samt ersättarna Astrid Hansson, Marie Staffas och Stig Karlsson. 
 
Ordförande Kristina Valtersson tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

_____________________ 
 
§ 42 Information  
 
Ordförande Kristina Valtersson meddelar att Hjärt & Lungsjukas förening 
lämnar information om sin verksamhet på nästa möte. Attention kommer 
också att informera om sin verksamhet på nästa möte. 
 
Kommunala Rådet för Funktionshinder noterar informationen till 
protokollet. 
_____________________ 
 
§ 43 Övriga frågor. 
 
Fastigheten där HSO har sin verksamhet ska ev säljas. Per Engqvist har 
hand om fastighetsförsäljningarna i kommunen. Han bör ta kontakt med 

http://www.fub.se/radgivning/ombudsman/�
http://www.fub.se/radgivning/jurist/�
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föreningarna för att representanter ska få vara med i diskussionerna om 
nya lokaler.  Ett Föreningshus borde finnas i kommunen. 
 
Annette Svensson vill att Socialnämndens ej verkställda beslut redovisas 
för Kommunala Rådet för Funktionshinder. 
 
Anita Sjödahl framför önskemål om information från FINSAM. 
 
Kristina Valtersson svarar att rapport ska lämnas, årsredovisningen sänds 
ut tillsammans med protokollet, (bilaga 2). Ronneby har anställt två 
personer, som finns på Arbetscenter i Kallinge för att arbeta i projektet. 
Ser mycket positivt ut för Ronnebys del. Förslag är att ordförande Jeanette 
Sjödin bjuds in till ett möte för att informera om projektet. 
 
En redovisning från KRAMI-projektet kommer att ske på ett kommande 
sammanträde. Det är sex deltagare med från Ronneby, men någon har 
slutat. 
 
Bengt-Göran Svensson påtalar att Ronneby kommun ska få tillbaka 25 
miljoner kronor i sjukförsäkringspremier. De ska användas till att bland 
annat rusta upp byggnader och satsa på ungdomar. Inga av dessa medel 
ska gå till funktionshindrade/tillgänglighetsåtgärder. 
 
Bo Johansson påtalar att ordförandena i Socialnämnden och 
Äldrenämnden borde varit med i diskussionerna hur dessa medel skulle 
fördelas. Kommunen har känt till detta i ca sex månader.  
 
Anita Sjödahl informerar om ett avtal, psykisk ohälsa och om utbetalning 
av medel som kommer i augusti/september. Landstinget och kommunerna 
kommer att samarbeta. Viktigt att ha detta i åtanke. 
 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, ledamöterna Annette 
Svensson, Anne-Christine Andersson, Anita Sjödahl, Bo Johansson, Ingrid 
Karlsson, Bengt-Göran Svensson, samt ersättarna Astrid Hansson och 
Marie Staffas. 
_____________________ 
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§ 44 Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson tackar alla för visat intresse och avslutar 
mötet. 
_____________________ 
 
 


