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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Lindås Folkets Hus 

 2022-09-19, kl. 13.00-15.30 

 
Deltagare Gull-Britt Hellborg (KD), ordförande 
 Stefan Nyström, (M) socialnämnden 
 Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet 
 Monica Magnusson-Karlsson, Reumatikerförbundet  
 Annelie Danielsson, Epilepsiföreningen  
 Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
 Eva-Britt Adolfsson, Synskadades riksförbund  
 Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund 
  
  
Tjänstemän  Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 Henrik Svensson, säkerhetssamordnare 

Michael Börjesson, socialchef  
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare  
  
  
Utses att justera Eva-Britt Adolfsson 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-09-21 kl. 11.15 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 28 - 38 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Gull-Britt Hellborg 
 
justerare KTR 
 Eva-Britt Adolfsson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§ 28 Diskussion om samhällsvandring 
§ 29 Frågor från Samrådsgruppen 
§ 30 Brukarråden informerar 
§ 31 Aktuellt angående ombyggnationen av Grundsärskolan 7-9 
§ 32 Nästa rådsmöte 
§ 33 Övrigt 
§ 34 Bedrägerier mot äldre och personer med funktionsvariation 
§ 35 Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
§ 36 Information från 

-Socialförvaltningen/Socialnämnden 
-Bildningsnämnden 
-Kommunstyrelsen 
-Teknik- och fritidsnämnden 

§ 37 Övrigt 
§ 38 Mötets avslutande 
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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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§ 28 
Aktuellt angående ombyggnationen av Grundsärskolan 7-9 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) informerar om att ombyggnationen är försenad. 
Ansvarig arkitekt har visat bildningsnämnden 3D-modeller och animationer över det 
framtida skolområdet. I övrigt finns det inga nyheter angående ombyggnationen. 
 
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, har deltagit i studiebesök på de 
renoverade skolorna i Kalmar; Gröndalsskolan F-9 samt Tallhagsskolan 7-9. 
Bildspel visas för rådet från skolmiljöerna. 
 
Planeringen av ombyggnationen av dessa skolor tog fyra år att göra och alla inblandade 
parter var inkluderade. Resultatet är en skola med mycket hög grad av tillgänglighet där 
renoveringen inte enbart har handlat om byggnation utan om att bygga för lärandets 
skull.  
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) framför uppfattningen att det vore bra att 
rekommendera ansvarig projektgrupp att göra ett liknande studiebesök som det som  
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, har gjort.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar: 
 
att  framföra önskemål till projektgruppen kopplad till ombyggnationen av 

Bjurbäcksskolan 7-9 att undersöka om det går att genomföra studiebesök på 
Gröndalsskolan F-9 och Tallhagsskolan 7-9  i Kalmar  

 
att uppmana bildningsnämnden att i högre utsträckning använda sig av  

Kommunala tillgänglighetsrådet och dess kunskap i relation till  
 ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9 
 
att översända beslutet till bildningsnämnden för vidare hantering 
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§ 29 
Diskussion om samhällsvandring 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) påpekar att Samrådsgruppen har gjort en bra 
genomgång av minnesanteckningarna från samhällsvandringen som genomfördes  
2016-05-12. Samhällsvandringens syfte har varit att se över tillgängligheten i 
kommunen. Frågan är var rådet står nu? 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
konstaterar att vissa saker är förbättrade, annat behöver fortfarande förbättras alternativt 
ses över igen, och det finns även nya saker som har tillkommit. 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) framför uppfattningen att det vore bra att göra en 
ny samhällsvandring samt att försöka hitta en lämplig tidpunkt för detta. 
____ 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar: 
 
att bjuda in relevanta förtroendevalda i Emmaboda kommun för att tillsammans med  
 Kommunala tillgänglighetsrådet genomföra en ny samhällsvandring våren 2023
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§ 30 
Frågor från Samrådsgruppen 
 
Samrådsgruppen hade fyra stycken frågor till Kommunala tillgänglighetsrådet.  
 
Samrådsgruppen framförde önskemål om att bjuda in polisen för att få information om 
bedrägerier mot äldre och mot de med funktionsvariationer.  
-På dagens gemensamma möte med Kommunala pensionärsrådet kommer kommunens 
säkerhetssamordnare och informerar om detta. 
 
Samrådsgruppen framförde önskemål om att den nya medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan (MAS) skulle bjudas in igen eftersom hon fick förhinder och kunde inte 
närvara vid det förra mötet. 
-Som tidigare redan inplanerat återkommer denna punkt på dagens gemensamma möte 
med Kommunala pensionärsrådet. 
 
Samrådsgruppen framförde önskemål om att ta upp minnesanteckningarna från 
samhällsvandringen 2016. 
-Togs upp under föregående punkt. 
 
Samrådsgruppen framförde önskemål om att ta upp ärendet angående varmbadsbassäng 
i Emmaboda simhall. 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD) informerar om att en renovering av den nuvarande 
simhallen ligger tidsmässigt långt bort men konstaterar samtidigt att det är rådets 
uppfattning att det är viktigt att fortsätta ta upp frågan om varmbadsbassäng i 
Emmaboda simhall för att hålla frågan levande.  
 
 
§ 31 
Brukarråden informerar 
 
Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet, informerar om samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan där det för närvarande genomförs studiecirklar med 
träffar som tar upp den inläsningstjänst som finns hos biblioteket. 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
informerar om att verksamheten precis har kommit igång efter sommaren. 
Länsförbundet håller på att försöka dra igång en kurs som syftar till att öka kunskapen 
om LSS. 
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§ 32 
Nästa rådsmöte 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg informerar om att nästa rådsmöte äger rum  
21 november. 
 
§ 33 
Övrigt 
 
Inget övrigt 
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§ 34 
Bedrägerier mot äldre och personer med funktionsvariation 
 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, visar bildspel angående vad äldre och personer 
med funktionsvariation kan göra för att skydda sig mot bedrägerier på stan, i hemmet 
samt på nätet. Han redogör även för vad som utgör ett bedrägeri, hur statistiken för 
anmälda bedrägeribrott ser ut, samt vad som karaktäriserar den här typen av brott. 
 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, skickar med uppmaning till organisationerna att 
fundera igenom om det finns behov av att komma ut och prata om de här frågorna.  
 
 
§ 35 
Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
 
Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), presenterar sig och redogör för 
sin yrkesroll. Hon har en bakgrund både i att arbeta på regionen såväl som på 
kommunal nivå. 
 
Det är ett lagkrav på att ha en MAS i en kommun.  
Funktionen ska verka för att omsorgstagare men även anställda ska kunna känna sig 
trygga med att lagar, regler och rutiner efterlevs. 
En MAS har övergripande koll på läget, rapporterar avvikelser, och bidrar med att 
utveckla och förbättra den befintliga verksamheten. Säkerställer även kvalitén.  
 
En svag punkt inom hälso- och sjukvården är överlämnande och rapportering av patient 
från sjukhus till hem. Det är viktigt att förbättra detta och öka samarbetet med regionen.   
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, undrar över hur det ser ut med antalet 
läkemedel som finns utskrivna hos den enskilde i Emmaboda. Tidigare har detta legat 
på höga nivåer i jämförelse med andra kommuner.  
 
Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om att det görs en 
stegvis genomgång 1-2 gånger om året av föreskrivna läkemedel till enskilda. Om det 
går att plocka bort läkemedel eller ersätta läkemedel med ett bättre alternativ så görs 
detta. 
 
Göran Andersson, (C) ordförande i Kommunala pensionärsrådet påpekar att det 
viktigaste i slutändan är att rätt läkemedel ges till den enskilde.  
 
Annelie Danielsson, Epilepsiföreningen, understryker att det även är viktigt att 
läkemedel synkar med varandra. 
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§ 36 
Information från 
 
-Socialförvaltningen/Socialnämnden 
 
Fortsatta restriktioner i omsorgen råder på grund av smittspridningen av Covid-19. 
Det har varit en utmaning att klara av bemanningen under sommaren. 
Ett stort antal vikarier har arbetat i omsorgen under sommaren. Personalomsättningen 
har varit hög och en extra rekrytering har behövts göras vilket är ovanligt i Emmaboda. 
Kostnaderna för vikarierna totalt sett under året är mycket höga och samtidigt är 
ordinarie personalstyrka trött och sliten. 
 
Utredning har gjorts av kostnaderna för att helt ta bort delade turer. Den ekonomiska 
konsekvensen skulle bli ökade kostnader på 26 miljoner och samtidigt skulle ett behov 
uppstå av att tillföra 65 nya tjänster. För närvarande håller förvaltningen på att utreda 
kostnaden för att tillföra extratjänster som enbart arbetar helg.  
 
-Bildningsnämnden 
 
Bildningsnämnden hade möte den 15 september. Det nya skolåret har precis inletts. 
Rektorstjänsterna till Vuxenskolan samt Vilhelm Mobergsgymnasiet är tillsatta. 
Ny högstadierektor kommer att rekryteras och nuvarande rektor kommer att övergå till 
tjänsten som biträdande rektor. Ny chef för kulturskolan kommer rekryteras. 
 
-Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen hade möte 6 september. Höstens arbete har inletts 
Stort fokus på budgetgenomgång. 
 
- Teknik- och fritidsnämnden 
 
Utgår. 
 
 
§ 37 
Övrigt 
 
Inget under övrigt. 
 
 
§ 38 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 
 
Beredningen till nästa ordinarie rådsmöte äger rum 2022-11-07, kl. 13.00 – 14.30. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådets nästa möte äger rum 2022-11-21, kl. 13.00 – 15.30. 
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