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Plats och tid

Kyrkbyns Kök, Gammelstad, 2006-12-07, kl 14.00--15.00

Beslutande

Anne Nordqvist, ordf
Gudrun Larsson
Anita Lovén
Ragnhild Lindberg
Gun Fingal
Ivan Thorell
Ulla Posti

Tjänstgörande ersättare

Martin Johansson

Ersättare

Jutta Isaksson, Reinhold Åkerström, Maud Eriksson, Helga Hägglund,
Eskil Johansson, Björn Bergwall, Reinhold Nygren, Runo Wikström,
Kerttu Myllykoski och Stig Bäckman

Adjungerad

Leif Wikman

Övriga deltagande

Ann-Christine Halmetkangas, sekreterare
Karl Petersen, Margareta Bladfors Eriksson, Ingegerd Bucht, Marlene Furbeck,
Kurt Westbrandt och Pia Kajava

Utses att justera

Anita Lovén

Carl-Gustaf Carlsson
Nancy Nilsson
Erik Lindmark
Folke Bergh
Karl-Arne Lundmark
Inga Olsson
Inga-Britt Carlberg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 27--30
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anne Nordqvist
Justerande
Anita Lovén

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande

Datum för
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Förvaringsplats
för protokollet
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Utdragsbestyrkande
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Dagordningen fastställdes med komplettering under punkten övriga frågor.
§ 27
Föregående protokoll från au 2006-11-23
Föregående protokoll från arbetsutskottet 2006-11-23 gås igenom och § 31 – Information från
volontärsgruppen diskuteras ytterligare.
Pia Kajava, projektledare för volontär samordning, är med vid dagens sammanträde för att
berätta vad projektgruppen arbetar med. De har träffats vid fyra tillfällen och ska arbeta
fram förslag till riktlinjer och policy för volontär samordning. Gruppen kommer att lämna
sitt förslag till socialnämnden den 9 februari 2007.
Det är viktigt med riktlinjer och policy samt att samordnaren är en fysisk person, någon man
kan vända sig till.
Oro framförs att volontärer införs som avlastning för personalen i stället för att anställa mer
personal.
Volontärer ska inte på något sätt ta över/gå in i vårdarbetet. Volontärer skall ses som ett
komplement till ordinarie verksamhet. De ska kunna utföra den s.k. ”guldkanten”. Pia
Kajava tror inte att det blir något problem med gränsdragningen däremellan.
Enligt Leif finns ingen koppling mellan ordinarie personalbemanning och volontärer.
Vårdtyngden avgör personalbemanningen.
Projektets inriktning är att titta på äldreboende i första hand och om det faller väl ut kan
volontärsverksamheten utökas till att även omfatta ordinärt boende.
Inga-Britt Carlberg föreslår att KPR ställer sig bakom idén om volontärer och att rådet
arbetar vidare med denna fråga under kommande år. Erik föreslår att det blir en
försöksperiod på två år som sedan utvärderas.
Beslutas att arbeta vidare med denna fråga under nästa år.
Synpunkter på volontärsverksamheten kan lämnas till Pia Kajava på e-post
pia.kajava@soc.lulea.se eller via telefon 45 40 96. Man kan även lämna synpunkter till rådets
representanter i projektgruppen. Erik Lindmark, Gun Fingal och Inga-Britt Carlberg.
§28
Årgångshus
Ingegerd Bucht deltar vid rådsmötet för att berätta om projektet ”Årgångshus” – att skapa
trygghet i den befintliga boendeformen.
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Under år 2005 har socialförvaltningen tillsammans med Lulebo samverkat i ett
utvecklingsprojekt benämnt ”att åldras i området”. ”Att åldras i området” ingick som ett
delprojekt i socialförvaltningens EU-projekt ”Our Life as Elderly”.
En marknadsundersökning genomfördes med syfte att bl.a. ta reda på intresset för
seniorboende i hyresrättsform, kraven på samhällsservice och kraven på fysiska faktorer.
Undersökningen skulle också visa i vilket bostadsområde som efterfrågan fanns och få
kunskap om vilka önskemål och krav medborgarna över 45 år har i fråga om sitt boende när
de blir äldre. Resultatet visar att det finns intresse av seniorboende i hyresrättsform.
Intressenterna har höga krav på samhällsservice och fysiska faktorer kring området.
Projektgruppen för ”Årgångshus” består av representanter från socialförvaltningen, tekniska
förvaltningen, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, LLT och Lulebo.
Lulebo driver projektet och det är kommunstyrelsen som är uppdragsgivare.
Olika alternativa bostadsområden har diskuterats och man har funnit att Örnäset är ett
område som på många sätt svarar upp till intressenternas önskemål. Det hus man har
diskuterat är Vinkelgränd 3 på Örnäset.
Projektgruppen arbetar med att ta fram tydliga och klara åtgärdsplaner som visar att kraven
i projektet ”Åldras i området” uppfylls. Åtgärdsplanen ska innefatta krav, nuläge, åtgärd,
ansvar och kalkylerad kostnad. Projektet ska ge riktlinjer för hur samverkan kan genomföras
för att skapa ett ”tryggare” boende för äldre. Den 11 december ska projektgruppen träffas för
att sammanställa sitt förslag som den 12 december ska överlämnas till styrgruppen.
KPR är positiva till införandet av ”Årgångshus”.
§ 29
Leif Wikman har ordet
Socialnämnden tar den 15 december beslut om ”Ändrade riktlinjer vid bedömningen av
hemvårdsbidraget. Förändringen som föreslås är att rätten till hemvårdsbidrag ska gälla
kunder från 50 år och uppåt. Tidigare riktlinjer har gällt för kunder mellan 50-75 år. Den övre
åldersgränsen tas alltså bort.
Finskspråkig avdelning? Enligt Leif bör detta komma igång under 2007. Antingen i form av
intraprenad eller i ordinarie verksamhet.
Förslag till beslut om utökning av platser på Fyren tas av socialnämnden i januari 2007.
Enligt förslaget ska 9 platser för korttidsvård öppnas. Dessa platser ska nyttjas bl.a. för
avlastning, för personer som behöver tid för återhämtning eller andra insatser efter
sjukhusvistelse m.fl.
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§ 30
Övriga frågor
Vad blev av trygghetsboendet? Som det ser ut nu är det bara en av tre lägenheter som
nyttjas. Marlene Furbeck tar med sig frågan till mottagningssektionen som tar emot
ansökningarna till trygghetsboende. Kanske soc behöver bli bättre på att marknadsföra
boendeformen?
Medborgarförslag – Gångbro över Storhedsvägen. Bilaga 1. KPR överlämnar bifogade
yttrande till Kommunfullmäktige samt till PRO-Nederluleå Norra. Bilaga 2.
_____

