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Dagordningen fastställdes med komplettering under punkten övriga frågor.
§8
Motion om jubileumsbroddar
KPRs AU har utformat förslag till yttrande över rubricerade motion. AU föreslår avslag på
motionen. Förslaget diskuteras och diskussionen utmynnar i två olika förslag från rådet;
• avslå motionen
• tillstyrka motionen
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner förslaget om att avslå motionen
antaget. Votering begärs och genomförs via handuppräckning. Utfallet blir 10 röster för att
avslå motionen och 2 röster för att tillstyrka motionen.
KPR beslutar således att inlämna yttrande till kommunfullmäktige, enligt arbetsutskottets
förslag, att motionen skall avslås. Bilaga 1.
§9
Leif Wikman har ordet
Socialnämndens budget
Leif Wikman går igenom budgeten för socialnämnden under planperioden 2008, 2009 och
2010. Det som kan nämnas särskilt är bland annat färdigställandet av nya äldreboendet,
förstärkning av hemtjänsten, öppenvårdssatsning med ex mötesplatser, utökning av
dagverksamheten, vidareutbildning av personalen, utökning av Fyren.
Trygghetsboende Radiomasten
Det finns tre lägenheter avsedda för trygghetsboende på Radiomasten. Det har varit liten
efterfrågan och därför är bara en lägenhet uthyrd i dagsläget. Den låga efterfrågan kan bero
på dålig marknadsföring.
Gynnande beslut – ej verkställda
Socialnämnden ska en gång per kvartal redovisa till kommunfullmäktige, länsstyrelse och
revisorer gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdagen. Leif
går igenom statistiken som socialnämnden ska lämna till kommunfullmäktige. Statistiken
visar att för 1:a kvartalet 2007 är det bara en person som har väntat mer än tre månader.
Stimulansbidrag till äldreomsorgen
Luleå kommun får 5,6 miljoner kronor i stimulansbidrag till äldreomsorgen. Luleå kommun
har sökt medel till följande;
- Läkemedelsgenomgångar
- Rehabilitering
- Demensvård
- Kost och nutrition
- Förebyggande arbete
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Ny MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Gabriella Sjöström anställs från 1/4 -07 som ny MAS på socialförvaltningen.
Restaurang Lagunen
Restaurangen ska vara kvar. Det är en viktig mötesplats. Beslut ska tas om köket ska vara ett
produktions- eller mottagningskök. Det finns tre olika alternativ som diskuteras;
• Soc driver restaurangen och tar mat från Sunderbyn, mottagningskök
• Entreprenör driver restaurangen med produktionskök där
• Entreprenör driver restaurangen med mottagningskök där.
Utökning på Fyren
Fyren hade 26 avlastningsplatser år 2006. Vid årsskiftet utökades de med 9 platser för att
möta klara behovet av den kommunala delen av äldres rehabilitering. Till nästa socialnämnd
finns förslag att utöka med ytterligare 9 platser för att minska väntetiderna.
Restaurang på Radiomasten
Inga-Britt Carlberg har pratat med Sussanne Blomdal på Sunderby folkhögskola. De är
intresserade av att driva restaurangen.
LuleSenior
Lars Mikaelsson, projektledare för LuleSenior, har fått förlängd anställning till och med
augusti. Arbetet med web-sidan fortsätter som tidigare.
Finskspråkig avdelning
Ulla Posti vill ha besked när en finskspråkig avdelning ska öppna. Finska föreningen har
skickat en skrivelse till Kommunstyrelsen om detta.
Leif lovar att ta upp det med Marlene Furbeck som är verksamhetschef för äldreboende.
Synpunkter på översyn av biljettpriserna på buss i Luleå kommun
Frågan diskuteras och KPR beslutar att AU ska skriva ihop KPR´s synpunkter i ovanstående
fråga och skicka dessa till Kommunfullmäktige och till LLT.
§ 10
Anhörigkonsult, information
Monica Forsberg kunde ej vara med vid dagens sammanträde. Hon återkommer vid ett
senare tillfälle.
§ 11
Avlastning och dagverksamhet i Råneå, information
Avlastning
Det finns möjlighet till avlastning i Råneå. Om platser behövs kan dessa frigöras inom två
timmar. Beläggningen är inte alltid 100%-ig i Råneå. Eskil Johansson tycker att man borde
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kunna avsätta två platser för avlastning i Råneå. Om platserna inte nyttjas kan personer från
Luleå åka på avlastning i Råneå.
Dagverksamhet
Leif har pratat med Margareta Bladfors Eriksson och det finns möjlighet att personal från
Fyren åker till Råneå någon dag i veckan oc h håller i dagverksamhet.
§ 12
Övriga frågor
Dag om fallolyckor 13/4
Information om arrangemanget på Fyren den 13/4 kom ut alldeles för sent. Därför var det få
deltagare. Önskemål framförs om att en liknande dag skall anordnas. Ordf ska ta upp detta
med ansvariga.
Volontärverksamheten
Volontärpolicyn är antagen av socialnämnden. Vad har hänt sedan? Rådet önskar att Pia
Kajava kommer till nästkommande rådsmöte och redogör för volontärverksamheten.
Volontärpolicyn bifogas protokollet. Bilaga 2.
Pensionärsservice
Informationsbroschyr om pensionärsservice bifogas. Bilaga 3.
Café Örnen
På Örnen finns ett Café som drivs av socialförvaltningen. KPR föreslår att man satsar på
någon aktivitet i Örnen för pensionärer. Lokalen är en tillgång och en bra mötesplats i
centrum.
Nästkommande rådsmöte den 7/6
Kommer att vara i Rörbäck/Jämtön. Samma upplägg som i fjol. Eskil ansvarar för detta.
AU
Ett extra arbetsutskott genomförs i anslutning till dagens sammanträde.
_____

