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Plats och tid

Socialförvaltningen, Repslagargatan 6, Luleå, 2006-04-06, kl 13.15--16.45

Beslutande

Anne Nordqvist, ordf
Sten Lundberg
Anita Lovén
Ragnhild Lindberg
Gun Fingal
Ivan Thorell
Inga-Britt Carlberg

Tjänstgörande ers

Jutta Isaksson

Ersättare

Axel Hallqvist, Martin Johansson, Helga Hägglund till kl 15.00, Eskil Johansson,
Stig Johansson, Reinhold Nygren och Runo Wikström

Adjungerad

Leif Wikman

Övriga deltagande

Ann-Christine Halmetkangas, sekreterare
Marianne Pedersen, Lars Mikaelsson, Agneta Söderberg och Monica Forsberg
föredragande

Utses att justera

Inga-Britt Carlberg

Gudrun Larsson
Nancy Nilsson
Erik Lindmark
Folke Bergh
Karl-Arne Lundmark
Inga Olsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 7--13
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anne Nordqvist
Justerande
Inga-Britt Carlberg

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten om tandvårdsreformen utgår och
ersätts av en information om anhörigstöd. Frågan om tandvårdsreformen återkommer vid ett
kommande rådsmöte.
§7
OLE-projektet (Our life as elderly)
Marianne Pedersen, Lars Mikaelsson och Agneta Söderberg deltar vid rådsmötet och berättar
om OLE-projektet. Genom annonskampanj och medborgardialog Lule Paradiso under 2002
fick man fram ca 3 000 medborgarsynpunkter som speglar hur Luleborna vill ha det när man
blir äldre. Svaren utmynnade i OLE-projektet. Projektet drivs i samverkan med bl.a Norge,
Finland, Färöarna och Skottland. Projektet är indelat in i sex olika utvecklingsprojekt varav
ett handlar om sociala nätverk. Lars Mikaelsson visar en webb-sida, seniorplattform, som är
under uppbyggnad. Där ska bland annat information om pensionärsorganisationerna ligga.
För att lägga in aktuell information om din organisation hör av dig till Lars på telefon
29 45 36. Vill du läsa mer om OLE-projektet kan du besöka projektets hemsida
www.ourfuture.se
Resultatet från projektet kommer att presenteras vid en slutkonferens 25—26/10 på
Nordkalottcenter i Luleå. Marianne välkomnar rådet till konferensen. Inbjudan kommer
senare.
§8
Anhörigstöd
Monica Forsberg deltar vid rådsmötet för att berätta om projekt Anhörigstöd. Målet är att
inventera och fastställa behovet av anhörigstöd i Luleå och det ska vara klart i oktober 2006.
Synpunkter kommer att inhämtas från bl.a. anhöriga, brukarorganisationer, pensionärsorganisationer, personal, distriktssköterskor och biståndshandläggare. Till hjälp för
inventeringen finns ett frågeformulär som Monica går igenom och delar ut till rådet:
Vad ser ni för behov av hjälp och stöd hos de anhörigvårdare som ni möter?
Vad kan/ska kommunen hjälpa till med, som ni ser det?
Vad kan andra göra, t.ex. frivilliga, som ni ser det?
Är det något ni som organisation behöver för att på bästa sätt stödja anhörigvårdare?
Några synpunkter som framkommer under rådsmötet är följande:
• Mötesplatser
• Avlösning/spontan
• Kommunens ansvar
• Besöksverksamhet
• Uppsökande verksamhet
• ”Mörkertal”
Fler frågeformulär med svarskuvert kan beställas av Monica på telefon 29 49 94.
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§9
Leif Wikman har ordet
21 april tar socialnämnden beslut om verksamhetsplan och budget för 2007—2009. Förslaget
bifogas protokollet. Bilaga 1.
Fyren har hög beläggning på avlastningsplatserna, ca 80-85% i snitt. Det är ingen kö till
platserna men man måste ha en framförhållning på ca 2-3 veckor för att boka plats. Det går
inte att boka ”spontant” och få plats med kort varsel. Akut plats går att ordna.
Gudrun Larsson frågar varför avlastningsplatserna i Råneå är borttagna. Enligt Leif finns
inget beslut taget i socialnämnden om avlastningsplatser i Råneå men två platser på
Klockarängen har använts som avlastningsplatser. Efterfrågan på avlastningsplatser i Råneå
är liten och bedömningen är därför att socialnämnden inte har råd att stå med tomma
platser. Det är anledningen till att man gjort om dessa till ordinarie platser.
100 nya lägenheter byggs under perioden 2007-2009. 55 byggs i Midskogen och 45 byggs
utifrån tekniska förutsättningar att bygga ut befintliga mindre äldreboenden.
När det gäller hemtjänstens resurser kommer ett tillskott med 5,5 mkr att tillföras i år.
Hemtjänsten i Luleå kommun har deltagit i ett EU-projekt inom e-hälsoområdet. Flora
hemtjänst fick då möjlighet att testa att planeringsverktyg för hemtjänsten online.
Socialnämnden tar den 21 april ställning till förslaget att successivt införa TESplaneringssystem i hela hemtjänsten. Bilaga 2.
§ 10
Hissar
För att äldre ska kunna bo kvar i sina bostäder så länge som möjligt så är det viktigt att det
finns hissar. Reinhold Nygren har väckt frågan till arbetsutskottet och har gjort förslag till
skrivelse till Lulebo om hissar. Några kompletteringar i skrivelsen ska göras enligt rådets
önskemål. Reinhold Nygren och Anne Nordqvist får i uppdrag att utforma skrivelsen till
Lulebo.
§ 11
Val till KPR
Erik Lindmark och Stig Johansson informerar om hur valen till KPR går till. Bilaga 3.
§ 12
Planering inför sommaravslutningen 8/6
Erik Lindmark och Eskil Johansson har planerat sommaravslutningen som kommer att bli
den 8/6, i anslutning till rådsmötet, i Jämtön-Rörbäck. Anmälan om deltagande till Erik
Lindmark. Program kommer att skickas ut med kallelsen.
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§ 13
Information
Brukargrupp/referensgrupp mm
Ordf informerar att Ingegerd Bucht kommer att delta vid arbetsutskottet för att reda ut
begreppen.
Promenadväg/cykelväg Mjölkuddsstranden
Ivan Thorell frågade vid arbetsutskottet om vi fått något svar från Tekniska när det gäller
promenad-/cykelvägen på Mjölkudden. Ordf ska arbeta vidare med detta. Mer information
kommer senare.
Pensionärsservice
Ordf berättar att hon nyttjat pensionärsservice och är väldigt nöjd med deras insatser.
Kontaktinformation till pensionärsservice bifogas protokollet. Bilaga 4.
_____

