Sammanträdesprotokoll
2018-03-22

1(7)

Tillgänglighetsrådet
Tid och plats

Samlingssalen Ljungsätra, Hångersvägen 2 i Ljungby, torsdagen den 22 mars
2018 kl. 13.30-16.00

Beslutande

Anne Karlsson (S) ordförande
Bo Ederström (M) socialnämnden
Karl-Gustav Sundgren (C) tekniska nämnden
Ulla-Britt Storck (S) kultur- och fritidsnämnden
Ann Dennemyr, Reumatikerföreningen
Göran Svensson, Sunnerbo NHR
Berth Winsth, SRF
Gun Barnesjö, SFF
Lars Bergström, Strokeföreningen Sunnerbo
Ann-Kristin Löfgren, Ljungby Markaryd diabetesförening
Per-Olof Andersson, Epilepsiföreningen
Övriga
deltagande

Anna-Lovisa Roslund, KommunRehab § 1
Tommy Pedersen, Kommunrehab § 1
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunledningsförvaltningen § 2
Anna Arascy, miljö- och byggförvaltningen § 3
Anna Johansson, barn- och utbildningsförvaltningen
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidsförvaltningen

Åhörare

2 st åhörare

Justerare

Per-Olof Andersson

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 5 april 2018
Paragrafer

Paragrafer

Ljiljana Bublik
Sekreterare

Anne Karlsson (S)
Ordförande

Per-Olof Andersson
Justerandes sign
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns digitala anslagstavla
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum

2018-03-22

Överklagningstid

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Ljiljana Bublik
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TR § 1
Information från Kommunrehab
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med
övriga yrkeskategorier i kommunen och även med externa samverkansparter
som t.ex. Region Kronoberg.
På enheten arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistenter, tekniker,
bostadsanpassningshandläggare och administrativ personal. Dock har alla dessa
tjänster inte kunnat tillsättas på grund av personalbrist, t ex. brist på
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Kommunrehab arbetar bland annat med Trygg hemgång efter sjukhusvistelse,
hantering av inkomna ärenden, bedömning, delegering och handledning av
vårdpersonal. I arbetsuppgifter ingår också att delta i teammöten. Arbetet med
vardagsrehabilitering har legat nere på grund av vakanta tjänster.
Hjälpmedelsverksamhet är uppdelad mellan Region Kronoberg och
kommunerna. Enklare hjälpmedel lagerhålls och hanteras av Kommunrehab.
Region Kronoberg har ansvar för kommunikationshjälpmedel och kognitiva
hjälpmedel.
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TR § 2
Information om revidering av rådets reglemente
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreteraren föredrar ärendet. På uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott har en översyn av rådens reglementen gjorts. Syftet med
revideringen är bland annat att likställa alla råd i kommunen.
Ett av förslagen i kommunledningsförvaltningens översyn är att benämningarna
ändras från reglemente till riktlinjer, från sammanträde till möte, från ledamot
till representant och från protokoll till minnesanteckningar.
Ett annat förslag är att politikernas och tjänstemäns deltagande i KPR och TR
minskas. Dessutom föreslås att arbetsutskotten/styrgruppen tas bort. Beredning
inför sammanträden sker via kommunikation mellan ordföranden och vice
ordföranden samt sekreteraren/samordnarna. Det föreslås att råden håller fyra
möten per år.
Förslagen till riktlinjer för de fyra råden har skickats ut på remiss till råden,
nämnder och förvaltningar. Föreningarna är välkomna att komma med
synpunkter på remissförslaget. Tillgänglighetsrådets arbetsutskott kommer att
yttra sig över remissförslaget. Remisstiden går ut den 30 juni 2018.
Den efterföljande diskussionen rör bland annat ändring av benämningen från
protokoll till minnesanteckningar och politikernas och tjänstemäns deltagande i
tillgänglighetsrådet.
En synpunkt som framförs är att minnesanteckningar inte har samma status som
ett protokoll, minnesanteckningar är informellare till sin karaktär och
utformning än protokoll. Förklaringen är att kommunala protokoll är
beslutsprotokoll. Då fyra råden är rådgivande organ och fattar inte några
formella beslut.
Politikernas och tjänstemäns deltagande i tillgänglighetsrådet minskas. Istället
för att delta under varje möte kallas de in vid de tillfällen en fråga som berör
deras ansvarsområde ska diskuteras i rådet. På så sätt använder vi de personella
och politiska resurserna på bästa sätt, förklarar kommunsekreteraren.
Justerandes sign
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Tillgänglighetsrådet
Några framför den synpunkten att de föreslagna ändringarna upplevs som en
viss nedtoning av rådet. Med de här förändringarna vill vi vitalisera råden,
förklarara kommunsekreteraren.
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Tillgänglighetsrådet

TR § 3
Information om ny översiktsplan för kommunen
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
TR informeras om Ljungby kommuns arbete med översiktsplanen.
Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark och vatten ska användas och
hur kommunen ska utvecklas. Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige år 2006. Föreningarna är välkomna att komma
med synpunkter senast den 31 mars 2018.
Den efterföljande diskussionen rör följande frågor:
På vilket sätt kan man arbeta med TR:s frågor i översiktsplanen?
Vad är det bästa med Ljungby kommun ur TR:s synvinkel?
Vilka frågor är viktiga att arbeta med i kommunen?
Vilka utmaningar ser TR att kommunen står inför (fysiska planeringen)?
Frågorna har tagits upp i rådet för information den 23 november 2017.
Rådets förslag/synpunkter:
Ta fram kartor över leder i natur- och strövområden där kommunen har rådighet
över marken, se till att det är tillgänglighetsanpassat. Det kan vara digitala kartor
på kommunens hemsida som enkelt och snabbt kan uppdateras.
TR önskar bättre allmänna kommunikationer.
Kommunen var först med att ta fram en tillgänglighetsplan men det finns i
nuläget ingen plan.
Cykelskyltar som visar klart och tydligt vart cykelvägarna leder behöver sättas
upp. TR önskar att cykelbanor i centrum markeras bättre.
Idag är integration ett aktuellt ämne och berör många människor. Viktigt är att
genom fysisk planering när det gäller nybyggnation av bostäder, motverka
segregation genom att bygga bostadsområden med en social blandning.
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