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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Dackesalen, Folkets Hus, Emmaboda 

 2022-05-23, kl. 13:00-15.30 

 
Deltagare Gullbritt Hellborg (KD), ordförande 
 Stefan Focic (M), 1 vice ordförande 
 Annika Karlsson (S), 2:a vice ordförande 
 Stefan Nyström, (M) socialnämnden 
 Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
 Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund 
 Eva-Britt Adolfsson, Synskadades riksförbund 
 Monica Magnusson-Karlsson, Reumatikerförbundet 
 Jörg Eis, Personskadeförbundet, § 18-27 
  
  
Tjänstemän  Katarina Eriksson, verksamhetschef hälsa och sjukvård, § 17 

Michael Börjesson, socialchef  
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare  
   
Utses att justera Monica Magnusson-Karlsson 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-05-27 kl. 11:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 16 – 27 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Gull-Britt Hellborg 
 
justerare KTR 
 Monica Magnusson-Karlsson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§ 16 Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
§ 17 Presentation av ny verksamhetschef för hälsa och sjukvård 
§ 18 Brukarråden informerar 
§ 19 Tillgänglighetsguide 
§ 20 Nybyggnation av förskolan i Eriksmåla 
§ 21 Avstämning angående ombyggnationen av Grundsärskolan 7-9 
§ 22 Nästa rådsmöte 
§ 23 Övrigt 
§ 24 Kalmar Länstrafik (KLT) informerar och svarar på frågor angående 

färdtjänst 
§ 25 Information från Socialförvaltningen/socialnämnden 
§ 26 Övrigt 
§ 27 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 Monica Magnusson-Karlsson till att justera 
dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 16 
Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 
Utgår. 
 
Den nya medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) heter Åsa Nyberg. Hon fick tyvärr 
förhinder inför mötet och närvarar ej. Förhoppningen är att presentationen ska kunna 
göras på nästkommande möte istället.  
 
 
 
§ 17 
Presentation av ny verksamhetschef för hälsa och sjukvård 
 
Den nya verksamhetschefen för hälsa och sjukvård; Katarina Eriksson, presenterar sig 
och berättar om vad hon har arbetat med tidigare.  
Huvuduppdraget i rollen som verksamhetschef för hälsa och sjukvård är att säkerställa 
att kommuninvånarna får en god och säker vård.  
Det kommer att var en utmaning att ta sig an rekryteringsläget. Många pensionsavgångar 
är på gång samtidigt som det råder brist på legitimerad personal. 
”Nära Vård” kommer att bli en annan utmaning där fler insatser ska utföras av 
kommunen snarare än av regionen. 
 
Avslutningsvis nämns även uppdraget som den medicinska sjuksköterskan (MAS) har 
samt hur den rollen hänger samman med rollen som verksamhetschef för hälsa sjukvård. 
 
 
§ 18 
Brukarråden informerar 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
informerar om att det äntligen har börjat ta fart med verksamheten igen, inte minst med 
ett antal kulturaktiviteter. 
 
Eva-Britt Adolfsson, Synskadades riksförbund, meddelar att verksamheten börjat 
komma igång och nu planeras aktiviteter inför sommaren och till hösten. 
 
Monica Magnusson-Karlsson, Reumatikerförbundet, informerar om kommande resa i 
slutet av månaden och planer som är på gång inför hösten. Hon betonar att det är en 
omtyckt aktivitet att besöka ett varmbad i Nybro. Det befaras att belastningen på 
varmbadet i Nybro kom mer att öka eftersom varmbadet på lasarettet i Kalmar ska 
läggas ner utan att något nytt alternativ finns etablerat.  
 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund, tillägger att det finns 
efterfrågan på en varmvattenbassäng i Emmaboda. Hon efterfrågar om detta är något 
som finns med i planeringen av renoveringen av den befintliga simhallen i Emmaboda. 
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Ordförande Gull-Britt Hellborg svarar att renoveringen av simhallen finns med i de 
långsiktiga planerna men det finns i dagsläget ingen uttalad tidsplan eller mer detaljerad 
information om den renoveringen.  
 
 
§ 19 
Tillgänglighetsguide 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg lämnar information om att ansvaret för 
Tillgänglighetsguiden ligger hos folkhälsosamordnaren samt att det finns med i den 
långsiktiga planeringen att revidera den nuvarande tillgänglighetsguiden. 
Tillgänglighetsguiden har inte reviderats på åtminstone femton år.  
 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund, påpekar att det gjordes 
samhällsvandringar för ett antal år sedan och att det då skapades åtgärdslistor som kan 
vara användbara att ha.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar: 
 

att  framföra efterfrågan på att den befintliga Tillgänglighetsguiden 
 ska gås igenom och uppdateras 
 

att den nya Tillgänglighetsguiden bör finnas tillgänglig digitalt  
 såväl som i pappersform 

 
att frågan ska tas upp på nästkommande möte 

 
 
§ 20 
Nybyggnation av förskolan i Eriksmåla 
 
Annika Karlsson (S), 2:a vice ordförande, redogör för kommande nybyggnation av 
förskolan i Eriksmåla. Teknik- och fritidsnämnden har från tekniska kontoret fått 
information om att byggstart kommer att ske i september samt att byggnationen väntas 
kunna stå klar till nästa sommar.  
 
 
§ 21 
Avstämning angående ombyggnationen av Grundsärskolan 7-9 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg lämnar information om att det nu finns tre alternativ 
framtagna för själva placeringen av grundsärskolan 7-9. Förslagen har presenterats för 
personalen. Nya perspektiv och infallsvinklar har i samband med att Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har kopplats in. Fokus är på lärmiljön samt vilken typ av integration 
som är bäst för eleverna.  
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Förhoppningen är att Kommunala tillgänglighetsrådet får se ritningarna innan beslut. 
 
 
§ 22 
Nästa rådsmöte 
 
Ordförande Gull-Britt Hellborg konstaterar att nästa möte är den 19 september. 
Kortare diskussion förs på mötet angående nästa rådsmöte.  
 

 
§ 23 
Övrigt 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, efter-
frågar att laddstolpar i högre utsträckning borde finnas tillgängliga i centrala Emmaboda.  
 
 
§ 24 
Kalmar Länstrafik (KLT) informerar och svarar på frågor angående färdtjänst 
 
Esmeralda Futterer, 1: linjens chef - basenhet produktion på KLT, och Gerd Svensson, 
handläggare lämnar information: 
 
Kalmar länstrafik (KLT) är ansvariga för handläggningen av färdtjänst. Det är inte 
kommunen som har hand om detta. 
 
Det finns sex handläggare som sitter placerade i Kalmar, Oskarshamn och Högsby.  
I Kalmar län finns det 4905 stycken beviljade tillstånd till färdtjänst. 
I Emmaboda kommun finns det 218 stycken beviljade tillstånd till färdtjänst. 
 
Lag om färdtjänst (1997:736) är utgångspunkten för all handläggning och allt 
beslutsfattande.  
 
Det är viktigt att särskilja det som kallas för sjukresa från den ordinarie färdtjänstresan. 
Att få en sjukresa beviljad i samband med vårdbesök avgörs alltid av sjukvården, inte av 
KLT. Det största uppdraget för KLT när det gäller sjukresor är att betala ut ersättning 
för detta.  
 
KLT ställer stora krav på att chaufförer ska ha rätt trafikrelaterad utbildning, klara 
språktest, samt ha tydliga instruktioner vad gäller bemötande. Dessa krav ställs på de 
upphandlade trafikföretagen. Det utförs dock inga kontroller och det är därför mycket 
viktigt med återkoppling från resenärerna.  
 
Inlämning av synpunkter och klagomål via hemsidan gås igenom: 
https://kalmarlanstrafik.se/serviceresor/synpunkter-pa-din-serviceresa 
Det går även bra att ringa till KLT på telefon: 010 – 21 21 021. 
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§ 25 
Information från Socialförvaltningen/Socialnämnden 
 
Michael Börjesson, socialchef, informerar om att det har varit en del chefsbyten på 
enhetsnivå inom äldreomsorgen och funktionsstöd. 
 
För närvarande är det ett stort bekymmer för socialförvaltningen att rekrytera 
omsorgsassistenter. Det är nätt och jämnt att det går att lösa sommarledigheterna och 
situationen förväntas bli ännu mer bekymmersam på lång sikt. 
 
 
§ 26 
Övrigt 
 
Inget under övrigt. 
 
 
§ 27 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2022-09-19, kl. 13.00 – 15.30. 
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