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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Sammanträdesrum Glasblåsaren, Folkets Hus, Emmaboda 

 2021-11-22, kl. 09:30-12.30 

 
Deltagare Gullbritt Hellborg, (KD) ordförande 
 Eva-Regin Johnston, (M) 1 v ordf 
 Annika Karlsson, (S) 2:a v ordf 
 Stefan Nyström, (M) socialnämnden 
 Johan Karlsson (SD) 
 Anders Fransson (S) 
 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 
  
  
Tjänstemän  Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 Peter Lindberg, fastighetsförvaltare, § 48 
 Johanna Arvidsson Sjögren, rektor Bjurbäcksskolan F-6 och särskolan, § 50 

 
  
Utses att justera  Eva-Britt Adolfsson 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning 2021-12-17 kl. 12:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 40 – 51 
 Anneli Karlsson  
 
ordförande  
 Gullbritt Hellborg 
 
justerare KTR 
  Eva-Britt Adolfsson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§ 40 Standarden på kommunens äldreboenden 
§ 41 Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
§ 42 Teknik- och fritidsnämnden informerar 
§ 43 Bildningsnämnden informerar 
§ 44 Kommunstyrelsen informerar 
§ 45 Färdtjänst i länet 
§ 46 Strävaområdet 
§ 47 Ändra sammanträdestider till eftermiddagar 
§ 48 Ombyggnation Bjurbäcksskolan 7-9 - Särskolan 
§ 49 Information från brukarråden 
§ 50 Inkluderande arbetssätt i skolan – fokus särskolan 
§ 51 Övrigt 
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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 Eva-Britt Adolfsson till att justera dagens 
protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 40 
Standarden på kommunens äldreboenden 
 
Socialnämndens ordförande Stefan Nyström (M) visar bildspel med foton från ett par av 
kommunens äldreboenden samt deras utemiljöer. 
 
Det konstateras att boendemiljöerna såväl inne som ute är i stort behov av upprustning 
men en översyn behöver även göras av det löpande underhållet.  
Förutom att en dålig standard på kommunens äldreboenden försämrar livskvalitén hos 
de äldre påverkar det möjligheterna att tillgodose individens behov av tillgänglighet. Det 
blir även svårare att arbeta med individen och individens behov i centrum. 
 
 
§ 41 
Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
 
Socialnämndens ordförande Stefan Nyström (M) informerar. 
 
Socialnämnden har för närvarande ett mycket ansträngt ekonomiskt utgångsläge. Arbete 
pågår med få ihop budgeten för Socialnämnden för 2022. 
 
 
§ 42 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
 
Annika Karlsson (S) informerar. 
 
Det är fortfarande inte klart angående vad som kommer att hända med Bowlinghallen. 
 
Vad som gäller i förhållande till ett antal övergångsställen i kommunen. 
 
 
§ 43 
Bildningsnämnden informerar 
 
Ordförande Gullbritt Hellborg, (KD) informerar. 
 
Den kommande ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9 är för närvarande en stor fråga 
för nämnden. 
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§ 44  
Kommunstyrelsen informerar 
 
Ordförande Gullbritt Hellborg, (KD) informerar. 
 
Flera taxor har varit uppe för behandling inför kommande beslut i kommunfullmäktige, 
däribland avgifter för Socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen har även behandlat olika förslag på antal ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022. 
 
 
§ 45  
Färdtjänst i länet 
 
Förfrågan har ställts till regionen att de ska komma och hålla en presentation och svara 
på frågor. Detta kommer förhoppningsvis kunna ske i februari men annars är även mötet 
i maj på förslag. 
 
 
§ 46  
Strävaområdet 
 
Utvecklingen av området fortsätter och för närvarande har fokus varit på att anlägga 
hängbro, gång- och cykelslingor samt parkeringsplatser.  
Foton från Eva-Regin Johnston, (M), visas från dessa delar av Strävaområdet. 
 
 
§47 
Ändra sammanträdestider till eftermiddagar 
 
Beredningarna för Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala Pensionärsrådet har 
enats om att föreslå råden att inför 2022 och tills vidare ändra sammanträdestiderna från 
förmiddagar till eftermiddagar. 
 
Via omröstning bifalles beredningarnas förslag. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala Pensionärsrådet beslutar  
 
att  inför 2022 och tills vidare ändra sammanträdestider från förmiddagar till 

eftermiddagar  
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Mötestiderna för 2022 kommer därmed att bli enligt följande: 
 
Beredning Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR):   
7 februari, 9 maj, 2 september, 7 november.  Tid: 13:00 – 14:30 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR):  
21 februari, 23 maj, 19 september, 21 november.  Tid: 13:00 – 15:30  
 
Beredning Kommunala pensionärsrådet (KPR ):   
7 februari, 9 maj, 2 september, 7 november.  Tid: 14:00 – 15:30 
Kommunala pensionärsrådet (KPR):    
21 februari, 23 maj, 19 september, 21 november.  Tid: 14:30 – 17:00 
  
 
 
§48  
Ombyggnation Bjurbäcksskolan 7-9 – Särskolan 
 
Fastighetsförvaltare Peter Lindberg informerar om kommande ombyggnation av 
Bjurbäcksskolan 7-9  särskilt fokus på Särskolan. 
Presentationen är densamma som bildningsnämnden och teknik- och fritidsnämnden har 
fått. Uppdraget från bildningsförvaltningen är att skolan ska vara en trygg och 
välkomnande plats som uppmanar till studier. 
 
För grundsärskolans del kommer de bli tilldelade färre antal ytor jämfört med idag. Två 
grupprum kommer istället användas till annan skolverksamhet. De kommer totalt sett att 
ha tre klassrum, ett grupprum, tillgång till ett personalrum en bit bort, en egen rastyta, 
och en mindre förrådsyta. Det kommer att finnas tillgång till en ny RullstolsWC (RWC) 
men den gamla kommer också att behållas.  
 
Ritningar på förslaget visas och alla förändringar gås igenom. 
 
 
§ 49  
Information från brukarråden 
 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund, efterfrågar information om 
vilka som sköter de olika vandringslederna runt om i kommunen. 
 
Annika Karlsson (S) tar frågan vidare till teknik- och fritidsnämnden. 
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§ 50 
Inkluderande arbetssätt i skolan – fokus särskolan 
 
Johanna Arvidsson Sjögren, rektor Bjurbäcksskolan F-6 och särskolan, presenterar. 
 
Hur särskolan är organiserad, vilka ämnesområden som ingår i grundsärskolan, timplan, 
hur individuell bedömning görs, vilka utgångspunkter som finns att ta hänsyn till hos 
olika elever. 
 
Samarbetet med korttidsboendet Kotten.  
 
Pedagoghunden Ninja. 
 
Den blandade mix av personal som finns som har med sig olika typer av kompetens på 
olika områden. Att ha bra pedagoger till eleverna är A och O.  
 
Avslutningsvis demonstreras ett antal olika typer av läromaterial som används för 
inlärning.  
 
 
§ 51  
Övrigt 
 
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, uttrycker fortsatt oro inför 
ombyggnationen på Bjurbäcksskolan 7-9 när det gäller hur det ska bli för Särskolan, i 
synnerhet vad gäller tillgången till personalrummet. 
 
Ordförande Gullbritt Hellborg, (KD), påpekar att rådet får fortsätta bevaka hur 
processen går samt att nästa steg kan vara att vända sig till bildningsnämnden med 
rådets synpunkter och samtidigt begära återkoppling. 
 
Rådet diskuterar frågan och kommer fram till följande: 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet vill framföra följande synpunkter till 
Bildningsnämnden angående kommande ombyggnation av Bjurbäcksskolan 7-9 
med avseende på särskolans lokaler: 

 
- Det är Kommunala tillgänglighetsrådets uppfattning att det närmaste 

grupprummet bredvid särskolans tre klassrum bör vara 
personalrum/uppehållsrum för särskolan. Detta med anledning av att särskolans 
personal kontinuerligt behöver finnas nära till hands för sina elever. 

- Vidare vill Kommunala Tillgänglighetsrådet veta varför inte  
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har konsulterats. 

- Kommunala tillgänglighetsrådet begär återkoppling från Bildningsnämnden. 
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§ 52 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 21 februari 2022. 
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