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Plats och tid

Jobbcenter Södra, Edeforsgatan 63, Luleå, 2006-10-12, kl 13.15--16.30

Beslutande

Anne Nordqvist, ordf
Gudrun Larsson
Nancy Nilsson
Ragnhild Lindberg
Gun Fingal
Ivan Thorell
Ulla Posti

Tjänstgörande ersättare

Martin Johansson

Ersättare

Reinhold Åkerström, Kerstin Eliasson, Eskil Johansson, Stig Johansson,
Reinhold Nygren, Kerttu Myllykoski, Stig Bäckman

Adjungerade

Leif Wikman, Maud Eriksson

Carl-Gustaf Carlsson
Sten Lundberg
Erik Lindmark
Folke Bergh
Karl-Arne Lundmark
Inga Olsson
Inga-Britt Carlberg

Övriga deltagande
Utses att justera

Sten Lundberg

Justeringens
plats och tid

Birger Kumppani, Marianne Pedersen, Pia Kajava

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 22--26
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anne Nordqvist
Justerande
Sten Lundberg

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten volontärsverksamhet.
§ 22
Tillgänglighetsfrågor – Birger Kumppani
Birger Kumppani, ledamot i kommunala handikapprådet, deltar vid rådsmötet för att berätta
mer om hur KHR har arbetat med tillgänglighet. KHR har utsett en grupp, kallad
tillgänglighetsgruppen, som bl.a. har sett över tillgängligheten i kommunala lokaler.
”Den nya paragrafen i plan- och bygglagen (PBL) om enkelt avhjälpta hinder trädde i kraft den 1 juli
2001 och lyder:
17 kap 21 a § PBL – I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av
föreskrifter meddelade av denna lag”
Boverket har i sin tur tagit fram tillämpningsregler, föreskrifter, om undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga
allmänna platser. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 december 2003. Enligt PBL skall enkelt
avhjälpta hinder vara undanröjda år 2010.
Tekniska nämnden har avsatt 6,3 miljoner kronor för åtgärder av kommunala lokaler. Bo
Taavo har varit projektledare. Tillgänglighetsgruppen har besökt många olika kommunala
lokaler och tillsammans med Tekniska förvaltningen arbetat fram förslag till åtgärder.
Utifrån dessa förslag har åtgärder prioriterats och genomförts.
Socialstyrelsen har fastställt 450 olika diagnosgrupper. Diagnosgrupperna är indelade i fem
huvudgrupper; syn, hörsel, rörelse, astma/allergi och utvecklingsskada. Det finns många
olika funktionshinder att ta hänsyn till när man ser över tillgängligheten.
Förslag till förbättringar kan lämnas till Birger Kumppani som tar frågorna vidare. Ansvarig
på kommunen när det gäller tillgänglighetsfrågor är Byggnadsinspektör Robert Fredriksson
på Stadsbyggnadskontoret.
§ 23
Leif Wikman har ordet
Kommunstyrelsen har i januari 2004 beslutat att bilda ett lokalt brottsförebyggande råd,
LuleåBRÅ, för att strukturera upp det brottsförebyggande arbetet. Arbetet är ett samarbete
mellan Luleå kommun och polisen. Leif Wikman är ordförande i rådet. LuleåBRÅ består
förutom ordf av Luleå kommuns drogsamordnare och folkhälsoplanerare, representanter för
Polismyndigheten och närpolischefen.
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Arbetet i LuleåBRÅ omfattar både social prevention – åtgärder som påverkar moralbildning
och vardagsliv så att brottsbenägenheten minskar samt situationell prevention – åtgärder
som minskar förekomst av situationer som bidrar till människors motivation att begå brott.
LuleåBRÅ ska lyfta fram brottsförebyggande arbete så att det blir en del av olika
verksamheters ordinarie arbete.
LuleåBRÅ har gjort en trygghetsundersökning i januari/februari 2006. Den omfattar frågor
som rör problem med ordningsstörningar, utsatthet för brott samt känsla av trygghet. Drygt
1 700 medborgare i Luleå kommun har svarat på enkäten.
I jämförelse med kommuner i landet som är ungefär lika stora så hamnar Luleå kommun på
genomsnittet när det gäller brottslighet och ordningsstörningar. Luleå har en högre andel
som svarat att de är trygga när de går ute en sen kväll.
§ 24
Volontär samordning
Marianne Pedersen och Pia Kajava deltar vid rådsmötet för att berätta om det nystartade
pilotprojektet om volontär samordning på äldreboende.
Projektledare Pia Kajava har precis startat upp sitt arbete. Pia har besökt Umeås
Volontärbyrå. Ett första projektmöte har hållits med projektgruppen som består av undersköterskor, enhetschefer, fackliga representanter och Svenska kyrkan.
Pia återkommer till arbetsutskottets möte den 23/11 och berättar mer om hur projektet
fortskrider.
Därefter följer en allmän diskussion om volontärsverksamhet.
§ 25
Information
Fyren
Det är kö till Fyren idag. Socialförvaltningen har fått uppdrag att titta på möjligheten att
öppna ytterligare platser. En utvärdering av Fyrens verksamhet ska göras.
Två platser för avlastning har öppnats i Råneå.
Gång- och cykelväg på Mjölkuddsstranden
Ordf har kontaktat ansvariga och de har inte hunnit göra något åt detta ännu.
Broschyr
Broschyren ” En bättre demensvård” delas ut till intresserade.
_____

