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Tillgänglighetsrådet

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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Tillgänglighetsrådet

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.
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