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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Lindås Folkets Hus 

 2022-11-21, kl. 13:00-15:30 

 
Deltagare Gull-Britt Hellborg (KD), ordförande 
 Stefan Nyström, (M)  
 Stefan Focic (M) 
 Annika Karlsson (S) 
  
 Annelie Danielsson, Epilepsiföreningen  
 Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
 Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, § 43 - 50 
   
  
Tjänstemän  Michael Börjesson, socialchef  
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare  
  
  
Utses att justera Aina Nilsson 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-11-25 kl. 10:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 39 - 50 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Gull-Britt Hellborg 
 
justerare KTR 
 Aina Nilsson 
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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 Aina Nilsson till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 39 
Kort upplysning inför rådets möte i februari om: 
 
-Ombyggnation Bjurbäcksskolan 7-9 
Ingenting nytt finns att rapportera. Nya ritningar håller på att tas fram.  
Mer information kommer att komma i februari. 
 
-Solgläntan, Eriksmåla 
För närvarande pågår upphandling i förhållande till byggandet av  
den nya förskolan i Eriksmåla. Mer information kommer att komma i februari. 
 
 
§ 40 
Brukarråden informerar 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
informerar om att studiecirkeln om LSS har kommit igång, det har hållits en höstdans i 
Lindås med över 50 deltagare, och det kommer att anordnas julfest i december. 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, och 
Annelie Danielsson, Epilepsiföreningen, passar på att framföra följande synpunkter som 
tagits upp vid Samrådsgruppens möte 2022-11-15: 
 

 Inför den kommande vintern är det viktigt att skotta undan snön  
vid bankomaten för att det inte ska bildas is vilket har varit ett  
återkommande problem under många år. 

 
 Handikapparkeringen vid Systembolaget behöver markeras tydligare  

för idag är den mycket otydlig. 
 
Annelie Danielsson, Epilepsiföreningen, passar på att betona att samhällsvandring 
efterfrågas och det finns önskemål om att ta upp detta på nästa rådsmöte och då 
bestämma datum, upplägg samt vilka som ska bjudas in. 
 
 
§ 41 
Aktuella frågor 
 
Gull-Britt Hellborg, ordförande för Kommunala tillgänglighetsrådet, informerar om att 
det är ny mandatperiod vilket innebär att det kommer att förrättas nya val av 
förtroendevalda politiker till råden. Det innebär också att viss planering måste få 
avvakta tills det finns kännedom om vilka förtroendevalda som har valts till de olika 
förtroendeuppdragen i kommunen.  
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§ 42 
Standarden på kommunens gruppboenden 
 
Gull-Britt Hellborg, ordförande för Kommunala tillgänglighetsrådet, informerar rådet 
om att Kommunala pensionärsrådet driver motsvarande fråga angående kommunens 
äldreboenden. Det är bara att konstatera att även vad gäller kommunens gruppboenden 
finns flera boenden som är stort behov av upprustning.  
 
Stefan Nyström, ordförande för socialnämnden, meddelar att han gärna vill fortsätta 
driva frågan för socialnämndens räkning. Det är inte enbart lite renovering som krävs, 
det behövs en rejäl uppgradering för att få bostäderna att bli funktionella.  
____  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar: 
 
att ge rådet till socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden samt  
 Emmaboda Bostads AB (EBA) att det behöver göras en inventering av  
 standarden på kommunens gruppboenden  
 
att minst en deltagare från Kommunala tillgänglighetsrådet bör vara med i samband  
 med inventeringen 
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§ 43 
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar med verksamhet i Emmaboda 
kommun - diskussion 
 
Gull-Britt Hellborg, ordförande för Kommunala tillgänglighetsrådet, informerar kort om 
socialnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar med verksamhet i Emmaboda 
kommun. 
 
Stefan Nyström, ordförande för socialnämnden, informerar om att riktlinjerna är från 
2004 och behöver ses över. Han framför även uppfattningen att bidragen borde bli mer 
aktivitetsbaserade. 
 
Inga synpunkter framfördes.  
 
 
§ 44 
Sammanträden 2023 
 
Förslag till sammanträdestider finns framtaget. Eftersom valen av förtroendevalda från 
de politiska partierna inte är klara inför den nya mandatperioden kommer de nya 
sammanträdestiderna behöva tas upp igen vid nästa tillfälle.  
 
Datum för första mötet bestäms preliminärt till: 
 
- Tisdagen den 21 februari 
 
 
§ 45 
Övrigt (Kommunala tillgänglighetsrådet) 
 
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, informerar om att det är många 
möten på gång just nu med stort fokus på skolfrågor.  
 
Gull-Britt Hellborg, ordförande för Kommunala tillgänglighetsrådet, informerar om den 
utvärdering som delas ut och genomförs under det egna rådsmötets sista halvtimme. 
Syftet är att utvärdera rådets arbete under det gångna året och få bra förslag på vad som 
kan utvecklas till rådets arbete under 2023. 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala tillgänglighetsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-11-21                              7 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 46 
Taxor och avgifter på socialnämndens områden 
 
Stefan Nyström, ordförande socialnämnden, går igenom taxor och avgifter på 
socialnämndens områden. 
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, framför uppfattningen att det behövs 
bättre förankring av taxor och avgifter med de bägge råden. 
 
 
§ 47 
Information från 
 
-Socialförvaltningen/Socialnämnden 
Förändringar väntar runt hörnet i och med att förvaltningen börjar tillämpa ”Jämlik 
hälsa & nära vård” fullt ut. 
 
Budgetläget är mycket bekymmersamt med ökande kostnader på många områden 
samtidigt som det är svårt med bemanningen. 
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, efterlyser bättre dialog med råden 
angående ekonomin. Det är viktigt för att öka förståelsen och samtidigt kunna bidra 
med idéer. 
 
Jan Karlsson, PRO Algutsboda, ser allvarligt på att kommunen riskerar att inte kunna 
upprätthålla den höga standarden på omsorg till de äldre och instämmer i att råden 
behöver användas mer.  
 
 
-Bildningsnämnden 
Den Centrala barn- och elevhälsan har fått en ny verksamhetschef.  
Planer finns på att bjuda in henne till Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
 
-Kommunstyrelsen 
Svaret från kommunstyrelsen angående standarden på kommunens äldreboenden blev 
återremitterat. 
 
 
- Teknik- och fritidsnämnden 
Nämnden har för närvarande stort fokus på att hålla koll på el- och bränslepriser. 
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§ 48 
Gemensamma sammanträden 2023 
 
Förslag till sammanträdestider finns framtaget. Eftersom valen av förtroendevalda från 
de politiska partierna inte är klara inför den nya mandatperioden kommer de nya 
sammanträdestiderna behöva tas upp igen vid nästa tillfälle.  
 
Datum för första gemensamma mötet bestäms preliminärt till: 
 
- Tisdagen den 21 februari 
 
 
§ 49 
Övrigt (det gemensamma mötet) 
 
Håkan Persson, SPF, undrar om kommunen även i år kommer att dela ut ett par gratis 
halkskydd till kommunens invånare över 65 år. 
 
Stefan Nyström, ordförande socialnämnden, svarar att det inte finns beslut om något 
annat och att han därför utgår ifrån att tidigare beslut fortfarande gäller.  
 
Jan Karlsson, PRO Algutsboda, framför att han tycker att antalet ledamöter som deltar 
på råden är oroande. 
 
 
§ 50 
Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 
 
Beredningen till nästa ordinarie rådsmöte äger preliminärt rum 2023-01-30 kl. 13:00. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådets nästa möte äger preliminärt rum 2023-02-21 kl. 13:00. 
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