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Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid 

Deltagare

Tjänstemän 

Utses att justera 

Plats och tid 

Dackesalen, Folkets Hus, Emmaboda 
2022-02-21, kl. 13:00-15.30 

Gull-Britt Hellborg, (KD) ordförande 
Stefan Focic, (M) 1:e vice ordförande 
Stefan Nyström, (M)  
Johan Karlsson (SD)  
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund 
Eva-Britt Adolfsson, Synskadades riksförbund 
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet 
Monica Magnusson-Karlsson, Reumatikerförbundet 
Annelie Danielsson, Epilepsiförbundet 

Lennart O Werner, bildningschef, § 3 
Michael Börjesson, socialchef  
Anneli Karlsson, nämndsekreterare  

Annelie Danielsson 

Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
2022-03-04 kl. 10:00 

Underskrifter 
sekreterare Paragrafer 1 – 15 

Anneli Karlsson 

ordförande 
Gull-Britt Hellborg 

justerare KTR 
Annelie Danielsson 
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I 
Mötets öppnande 
Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna och förklarar dagens möte öppnat. 

II 
Val av justerare 
Kommunala tillgänglighetsrådet väljer Annelie Danielsson till att justera dagens 
protokoll. 

III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 1
Tema: Gruppbostäder

Utgår. Återkommer i maj. 

§ 2
Aktuellt angående byggnationen av den nya kommunstyrelsesalen

Fastighetschef Hugo Kjellin visar ritningar på hur den kommande kommunstyrelsesalen 
kommer att se ut. Den nya kommunstyrelsesalen kommer att ligga i kommunhuset 
ovanför bildningskontorets nuvarande kontor. 

En genomgång görs av vilka tillgänglighetsaspekter som har tagits hänsyn till. 
Lösningarna för hiss har varit extra viktigt att se över då detta har krävt en del eftertanke 
och förändringar av de ursprungliga planerna.  

Ambitionen är att den nya kommunstyrelsesalen ska användas så mycket som möjligt 

§ 3
Aktuellt angående ombyggnationen av grundsärskolan 7-9

Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, går igenom sin skrivelse som har 
ställts till bildningsnämnden där det bland annat har framförts påpekanden att lärmiljön 
för eleverna på grundsärskolan inte kommer att bli optimal efter ombyggnationen och att 
personalen har haft flera invändningar i förhållande till planeringen av både klassrum 
och personalutrymme. 

Lennart O Werner, bildningschef, deltar på mötet för att informera och svara på frågor. 
Han informerar om att lokalerna är utformade tillsammans med personalen men att det 
är svårt att arbeta i en process där det hela tiden tillkommer fler krav. 
En arkitekt har nu anlitats som kommer att detaljrita lokalerna. 
Lokalerna på skolan kommer att vara NPF1-anpassade. 
Rent ytmässigt är bedömningen att ytan kommer att vara tillräcklig för särskolan sett 
utifrån nuläget, framtida ställningstaganden får göras från läsår till läsår. 
Det ses som positivt att personalen på särskolan i fortsättningen ska förflytta sig till det 
gemensamma personalutrymmet för då kommer kontakten att öka med övrig personal. 
Även eleverna på särskolan ska bli mer integrerade med de andra eleverna. 

Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, framhåller att framförda 
synpunkter är väl sammanhållna och framför allt underbyggda med fakta. Bedömningar 
måste utgå ifrån de enskilda eleverna och deras behov. Det är inte säkert att alla elever 
på särskolan klarar av att integreras med de andra eleverna på skolan. 

1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
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§ 4 
Aktuellt från brukarråden 
 
Brukarråden anger var och en för sig att de har haft träffar digitalt men att mycket 
verksamhet under lång tid har fått stå tillbaka. Det finns nu en förhoppning att komma 
igång mer under våren i och med att läget med pandemin ser ut att förbättras. 
 
 
§ 5 
Ändring i reglementet för Kommunala tillgänglighetsrådet 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) informerar om och går igenom mindre 
förändringar som kommunfullmäktige har beslutat om beträffande reglementet för 
Kommunala tillgänglighetsrådet.  
 
En av de saker som finns med i reglementet under ”Övrigt” är att  
”Kommunala tillgänglighetsrådets ledamöter erbjuds årligen utbildning i relevant ämne. 
Socialförvaltningen ansvarar för att så sker. Vad utbildningen skall innehålla kan 
bestämmas i samråd med rådet.” 
 
 
§ 6 
Utbildning i relevant ämne 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) väcker frågan om att genomföra utbildning i 
relevant ämne. 
 
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, föreslår att det ska genomföras 
samhällsvandring där översyn görs av hur tillgängligheten ser ut på ortens företag men 
även offentliga platser. 
 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund, föreslår att det ska hållas någon 
form av dragning om färdtjänst. Hon efterlyser även någon form av utbildning där 
digitaliseringens baksidor tas upp ur ett perspektiv med exkludering. 
 
Stefan Nyström (M) efterfrågar en utbildningsinsats som tar upp frågan kring hur 
infrastrukturen kan förbättras i denna delen av landet. 
 

 
§ 7 
Övrigt 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) informerar om kommande möten. 
 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund, påtalar att det på mötena är 
bättre att sitta i en u-formation än att sitta i flera rader som följer på varandra.
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§ 8 
Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
 
Socialchef Michael Börjesson: 
Verksamheten präglas fortfarande till stor del av pandemin. Det är fortsatta restriktioner 
som gäller för omsorgspersonalen även om restriktionerna är släppta för samhället i 
stort. Smittspridningen har varit fortsatt hög i Emmaboda kommun de senaste veckorna.  
 
Bemanningen i omsorgen är ett stort problem eftersom det är svårt att hitta personal 
samtidigt som det finns ett behov av att anställa mer personal. Hög sjukfrånvaro 
påverkar också för närvarande bemanningen. 
 
Två viktiga rekryteringar har gjorts: medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
verksamhetschef för hälsa och sjukvård.  
 
 
§ 9 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
 
Gull-Britt Hellborg (KD): 
Bowlinghallen kommer troligtvis inom kort att öppnas upp av kommunen som kommer 
att driva den i egen regi.  
 
 
§ 10 
Bildningsnämnden informerar 
 
Gull-Britt Hellborg (KD): 
Ett nämndinitiativ från Socialdemokraterna har anmälts till nämnden angående den 
psykosociala arbetsmiljön kopplad till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9. 
 
Kommunens revisorer har granskat bildningsförvaltningens ledning och styrning.  
 
 
§ 11 
Kommunstyrelsen informerar 
 
Gull-Britt Hellborg (KD): 
Det är för närvarande mycket fokus på budgetberedning 
 
Planering och utförande fortgår vad gäller övergången till en helt digital 
ärendehantering.  
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§ 12 
Valnämnden informerar 
 
Anneli Karlsson, valkansliet: 
Beslut har fattats om vilka vallokaler som kommer användas till höstens val. 
Tillgänglighet har varit ett viktigt kriterium vid val av lokaler.  
Ytterligare arbete kommer att pågå för att kunna tillgodose kraven på tillgänglighet.  
 
 
§ 13 
Vård- och omsorgspersonalens vaccinering 
 
Socialchef Michael Börjesson: 
Det är inte juridiskt prövat om krav på vaccinering får ställas i samband med rekrytering.  
 
En boende kan inte kräva av en anställd att hen ska behöva uppge om hen är vaccinerad 
eller ej. Personal har skyddsklädsel och alla jobbar hårt med att upprätthålla alla 
hygienrutiner. Omsorgspersonalen testas fortfarande för Covid-19 och överlag omfattas 
personalen alltjämt av restriktioner. 
 
 
§ 14 
Hantering av pandemin efter att rekommendationerna upphävts 
 
Socialchef Michael Börjesson: 
Det finns inte ett förbud att besöka äldreboendena men besök utifrån avråds. Visserligen 
är besök till en enskild ok men de allmänna utrymmena är inte tillgängliga för besökare.  
Restaurangerna kommer inte att öppna igen förrän läget är tillräckligt stabilt.   
 
För omsorgspersonalens del gäller fortsatta restriktioner så länge detta är den 
bedömning som görs lokalt.  
 
Utvecklingen följs noggrant. Dialog förs med regionens smittskydd varje vecka. 
 
Göran Andersson (C): 
Får boende hjälp med att kunna genomföra digitala möten? 
 
Socialchef Michael Börjesson: 
Ja, det finns i-pads på boendena och de boende erbjuds hjälp med att använda dessa.  
 
 
§ 15 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2022-05-23, kl. 13.00 – 15.30. 
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