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Plats och tid

Socialförvaltningen, Repslagargatan 6, Luleå, 2006-03-09, kl 13.15--16.30

Beslutande

Anne Nordqvist, ordf
Gudrun Larsson
Nancy Nilsson
Erik Lindmark
Gun Fingal
Ivan Thorell
Ulla Posti

Tjänstgörande ersättare

Helga Hägglund

Ersättare

Jutta Isaksson, Reinhold Åkerström, Axel Hallqvist, Martin Johansson,
Eskil Johansson, Stig Johansson, Björn Bergwall till 15.30, Reinhold Nygren,
Runo Wikström, Kerttu Myllykoski, Stig Bäckman

Adjungerad

Leif Wikman

Övriga deltagande

Ann-Christine Halmetkangas sekreterare
Agneta Ekman, Marianne Pedersen, Ingegerd Bucht, Anna-Lena Andersson och
Eva-Kajsa Nilsson föredragande

Utses att justera

Inga Olsson

Carl-Gustaf Carlsson
Sten Lundberg
Anita Lovén
Ragnhild Lindberg
Karl-Arne Lundmark
Inga Olsson
Inga-Britt Carlberg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 1--6
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anne Nordqvist
Justerande
Inga Olsson

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Ordföranden inleder med en tyst minut för Olle Fors.
Nya socialchefen Agneta Ekman presenterar sig för rådet.
Dagordningen fastställs med kompletteringar under punkten information/övriga frågor.
§1
Larm
Anna-Lena Andersson, enhetschef på Fyren och Eva-Kajsa Nilsson, trygghetslarm deltar vid
sammanträdet för att berätta om ett projekt som drivs via Universitetet och Centrum för
Distansöverbryggande hälsovetenskap (CDH). Arbetet består av att utveckla teknik inom
vården genom att bl.a. utveckla ett trygghetslarm som är mer flexibelt. Det ska gå att
använda utanför hemmet. C-G Carlsson är en av dem som fått möjlighet att prova larmet.
Trygghetslarmet är mobilt och har en inbyggd GPS-sändare. När larmet går kan man med
hjälp av GPS-teknik hitta rätt på personen som larmar. Larmet skall även utlösas om man
plötsligt ramlar.
§2
Nytt äldreboende Midskogen mm
Ingegerd Bucht deltar vid sammanträdet för att berätta om Midskogens äldreboende.
Ingegerd visar ritningar och berättar mer om hur det kommer att se ut.
Under våren startar etapp 2 där arbetsgrupperna ska arbeta vidare med verksamhetsfrågor
för boendet.
Klockarängen
Det blir för dyrt och det tar för många rum i anspråk (13 st) för att det ska vara möjligt att
bygga toaletter till varje boende på Klockarängen. Gudrun Larsson tackar för svaret. Frågan
avslutas i och med detta.
Mottagningsköken
Inventeringen av äldreboendena är klar och ca 100 kök måste byggas om för att kunna ta
emot den kylda maten från Sunderbyn. Etapp 1 startar med ombyggnation av de boenden
som tar mat från Björken. Etapp 2 omfattar de som tar mat från Råneåköken och Lagunen.
§3
Årgångshus
Under 2005 har Lulebo tillsammans med socialförvaltningen samverkat i ett
utvecklingsprojekt som kallas ”att åldras i området”. Att åldras i området ingick som en del i
socialförvaltningens EU projekt, Våra liv som gamla (OLE - Our Life As Elderly). I projektet
genomfördes en marknadsundersökning. Resultatet visar ett stort intresse av seniorboende i
hyresrättsform. Förslag till projektbeskrivning är överlämnad till kommunstyrelsen för
beslut. Se bifogat beslut från socialnämnden. Bilaga 1.
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Skapandet av sk ”Årgångshus” ska bedrivas i projektform med Lulebo som projektledare.
Lulebo har föreslagit lämpligt hus för ombyggnad till ”årgångshus” och det är ett av
punkthusen på Vinkelgränd, Örnäset.
Plussjobb
Luleå kommun kommer att få 100 plussjobb. 40 av dessa kommer socialförvaltningen till del.
Leif önskar att detta kommer igång så snart som möjligt förhoppningsvis redan 1 april.
Förslag på aktiviteter kan vara vaktmästare/husfixare i äldreboende, aktivering, massage,
ledsagning, värdinna, bakning, trivsel. Plussjobben är ”guldkantsjobb” och ska inte ersätta
ordinarie personals arbete.
Utbildning av ”informatörer” äldreomsorg
Leif Wikman föreslår att utse två personer från respektive förening som blir utbildade
”informatörer” i äldreomsorgsfrågor. Till dessa personer ska man kunna vända sig om man
har frågor om t.ex: hur det går till när man söker äldreboende, frågor om larm,
varudistribution, avgifter m.m. Rådet tycker att detta är ett bra förslag och
socialförvaltningen ska arbeta vidare med detta.
§4
Information från byggruppen – Reinhold Nygren
Reinhold berättar om byggruppens arbete med granskning av ritiningarna för det nya
äldrebeondet, Midskogen. De har lämnat synpunkter på en del justeringar som ska göras.
Byggruppen påpekar att de fått komma in sent, de hade velat vara med tidigare. Ingegerd
håller inte riktigt med. Arbetsgrupperna har varit med vid utformandet av boendet och när
byggruppen kom in fanns det fortfarande möjligheter att göra förändringar på ritningarna.
§5
Information om kompetensstegen
Marianne Pedersen, chef för utvecklingsenheten på socialförvaltningen, deltar vid rådsmötet
för att berätta om kompetensstegen. Socialförvaltningen har fått 7,3 miljoner kronor från
Kompetensstegen att användas för utbildning av baspersonal under en treårsperiod. Hösten
2005 fick förvaltningen ytterligare tillskott i form av utbildningsvikariat.
En arbetsgrupp bestående av chefer inom äldre- och handikappomsorgen, MAS, fackliga
representanter och Gun Fingal har arbetat fram en modell för validering (kartläggning av
personalens utbildningsnivå). Man har tagit fram ett lägsta kompetenskrav.
Validering av baspersonal i äldreboende är genomförd. Nu pågår validering av personal i
hemtjänsten. Enligt genomförd validering har ca 80% undersköterskekompetens. Många har
inriktning mot akutsjukvård och inte mot geriatrik. Det innebär att det finns ett stort
utbildningsbehov. Det finns även behov av spetsutbildningar i t.ex demens, palliativ vård
m.m.
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Man kommer att följa en utbildningsplan som gymnasieskolan tar fram och man kommer att
få betyg. Detta kan man sedan tillgodoräkna sig om man väljer att läsa vidare.
Rådet tackar Marianne för en bra information och Gun för ett bra arbete i arbetsgruppen.
§6
Information/Övriga frågor
Finskspråkig avdelning på äldreboende
Ulla Posti har lämnat en skrivelse till Leif Wikman vid politikerutfrågningen den 18 februari
i landstingshuset. Skrivelsen bifogas protokollet. Bilaga 2. Regeringens skrivelse 2002/03:30
Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken. Bilaga 3.
Erik Lindmark överlämnar en skrivelse ang finskspråkig äldreomsorg. Se bilaga 4.
Fyrengruppen
Erik Lindmark, Gun Fingal och Inga-Britt Carlberg har träffat projektledare anhörigvård,
Monica Forsberg. Monica vill träffa representanter för pensionärsorganisationerna och göra
intervjuer. För att anmäla ditt intresse av att delta i intervjuer ta kontakt med Monica på
telefon 29 49 94. Det kan även vara av intresse att bjuda in Monica till ett rådsmöte för att
berätta om projektet.
Politikerutfrågning/debatt i landstingshuset 18 februari
Anne tackar pensionärsorganisationerna för inbjudan. Det var ett bra initiativ, bra frågor
kom upp och upplägget var bra.
Trygghetsvandringar
Inbjudan delas ut vid sammanträdet.
Tandvårdsreformen
Reinhold berättar om tandvårdsreformen.
_____

