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Plats och tid

Socialförvaltningen, Repslagargatan 6, Luleå, 2007-02-27, kl 13.15--15.30

Beslutande

Anita Geijer, ordf
Kristina Hjorth
Anita Jacobsson
Stina Burström
Maj-Britt Onnela
Peter Hedlund
Lars-Ove Gustafsson

Tjänstgörande ersättare

Barbro Taavenikku, Hans Bäck, Lillemor Nordlund och Ayse Duyar

Ersättare

Monica Johansson-Juntti och Anneli Ahlbäck

Övriga deltagande

Ann-Christine Halmetkangas, sekreterare
Marianne Pedersen och Pia Kajava

Utses att justera

Sune Åström

Sune Åström
Stig Holmbom
Birgitta Alstergren
Yvonne Stålnacke
Torbjörn Hermansson
Marja-Liisa Åström

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 1--6
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anita Geijer
Justerande
Sune Åström

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dagordningen fastställdes med kompletteringar under punkten övriga frågor.
§1
Val av arbetsutskott
KHR beslutar utse följande arbetsutskott för mandatperioden 2007-2010:
Ledamöter
Anita Geijer (s), socialnämnden
Peter Hedlund (s), barn- och utbildningsnämnden
Axel Hallqvist (m), tekniska nämnden
Kristina Hjorth, HSO
Sune Åström, DHR
Ersättare
Yvonne Stålnacke (s), kommunstyrelsen
Marja-Liisa Åström (fp), socialnämnden
Ann-Sofi Wänstedt (c), byggnadsnämnden
Stig Holmbom, HSO
Thomas Tillberg, SRF
Adjungerad
Lars-Ove Gustavsson, stadsbyggnadskontoret
SRF och DHR är ordinarie ledamöter växelvis under två år vardera.
§2
Val av tillgänglighetsgrupp
Till tillgänglighetsgrupp för mandatperioden utses:
Stig Holmbom, HSO
Thomas Tillberg, SRF
Lars-Ove Gustavsson, Stadsbyggnadskontoret
§3
Genomgång av handikapprådets reglemente
Reglementet har bifogats kallelsen och gås igenom. Reglementet är från 1995 och vissa
justeringar/uppdateringar behöver göras. Beslut om nytt reglemente tas av
kommunfullmäktige.
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§4
Medborgarförslag om gångbro över Storhedsvägen
Thomas Tillberg och Stig Holmbom har utformat ett förslag till yttrande över medborgarförslag om gångbro över Storhedsvägen. Stig Holmbom föredrar förslaget. KHR ställer sig
positiva till yttrandet och antar detsamma.
KHR beslutar överlämna bifogade yttrande till kommunstyrelsen. Bilaga 1.
§5
Information, Kulturens Hus
Ordföranden har tillsammans med handikapprådets förra tillgänglighetsgrupp träffat Linda
Berglund på Kulturens hus för att gå igenom problem som behöver åtgärdas.
Det som har diskuterats är bland annat:
Stolpar behöver märkas med kontrastfärger
Bland annat i biblioteket.
Trapporna måste markeras/göras om
Det har visat sig att markeringen av trapporna är för dålig. Tanken var att markeringen
skulle bestå av ljus och olika skuggeffekter men det är inte tillräckligt. Trapporna har därför
tillfälligt markerats med en gummilist.
Frågan är lämnad tillbaka till arkitekten A-K Lidén. Ordföranden har kontaktat henne och
påpekat att tillgänglighetsgruppen måste få vara med innan några ombyggnationer påbörjas
av trapporna. Ordf ska lämna namnen på utsedd tillgänglighetsgrupp till A-K Lidén.
Handikapplatser/läktare
Det går att lyfta bort stolar högst upp i stora konsertsalen intill ljud/mixerbordet där
personer i rullstol ser och hör väldigt bra. Tillgänglighetsgruppen har framfört förslag att ta
bort ett antal stolar på rad fyra och att även göra dessa till platser för rullstolar. För att detta
ska fungera måste en ombyggnation göras p.g.a. nivåskillnader.
Man får hjälp att flytta över från rullstol till vanlig stol om man behöver det.
Ordföranden påpekar vikten av att redan vid beställning av biljetter tala om vilka önskemål
man har och om man behöver plats för rullstol. Receptionen ska få en checklista att följa vid
bokning.
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Allergifrågor
Gudgrun Angerud påpekar att för allergiker är det stora problem att besöka Kulturens Hus
när det serveras fiskbuffé. Fisk och nötter är luftburna allergener som i värsta fall kan
framkalla en allergichock.
Ordf tror att det är svårt att komma till rätta med detta eftersom restaurangen inte drivs av
kommunen. Inne i köket finns ett separat fläktsystem, därifrån sprids inte dofter till övriga
delar av Kulturens Hus. Däremot är buffé ett problem precis som Gudrun säger.
Information bemötande
Ordf berättar att hon tidigare föreslagit Willy Sundling att ex. Stig Holmbom skulle kunna
delta vid personalmöten o.dyl. och informera om bemötande och tillgänglighet.
Ytterligare synpunkter på saker som behöver åtgärdas kan lämnas till tillgänglighetsgruppen
eller till ordf.
Nästa rådsmöte den 8 maj kommer att hållas i Kulturens Hus.
§6
Övriga frågor
Trygghetslarm
Ordf läser upp Leif Wikmans svar på en snabbinterpellation om trygghetslarm:
”Sedan några år har vi i Sverige möjlighet att byta ut vårt vanliga fasta Telia-abonnemang mot sk IPtelefoni. Det innebär att telefonsignalerna sänds digitalt via bredbandsnätet över en datasurver. Trots
påstötningar från bl a SKL har Post- och Telestyrelsen ännu inte tagit fram vilka krav som skall
ställas på IP-telefoni, t ex vad gäller driftsäkerhet. IP-telefoni fungerar oftast men vid strömavbrott och
surverfel slås den ut om det inte finns tillräcklig kapacitet för batteribackup och surverbackup.
För närvarande finns 1 136 trygghetstelefoner i kommunen. Av dessa hade 35 IP-telefoni vid
installationstillfället. Det reella antalet trygghetstelefoner som idag är kopplade till IP-telefoni är
säkerligen större. Eftersom det inte är möjligt för kommunen att kontrollera om en larmkund byter
teleoperatör efter installering kan ingen exakt siffra redovisas. Vi uppskattar att ca 100-200
larmkunder i dagsläget har IP-telefoni.
Vid installationen av larm ges noggrann muntlig och skriftlig information om hur larmet fungerar och
hur det ska användas. Kommunen rekommenderar alla larmkunder att använda det analoga nätet för
sin telefoni eftersom det passar till trygghetstelefonerna. Samtliga informeras om den risk som finns
med IP-telefoni kopplat till trygghetslarm. Man kan inte generellt säga att IP telefoner inte fungerar,
det gör det ibland, kanske till och med oftast men det finns en osäkerhetsfaktor som larmkunden måste
känna till. Alla ombeds därför att omgående meddela larmcentralen om de avser att byta teleoperatör.
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De personer som får larm installerat i sitt hem får också skriva under att de har mottagit
informationen.
Larmens funktionsduglighet kontrolleras genom att larmkunden uppmanas att provlarma minst var
tredje månad. De som har IP-telefoni rekommenderas att larma varje vecka. Tysta larm (automatiska
testlarm) införs nu i alla trygghetstelefoner som en gång per dygn kontrollerar att larmet fungerar.
Uteblivet testlarm markeras och larmcentralen betraktar det som ett aktivt larm som åtgärdas enligt
gängse rutiner.
I riktlinjerna för hemtjänsten regleras hur personalen ska agera om kunden inte öppnar. Personalen
ringer då till kunden och om denne ej svarar kontaktas enhetschefen. Inom 2 timmar ska ett nytt besök
alternativt telefonsamtal ske. Om kunden inte kan svara ska anhöriga alltid kontaktas. Om de ej får
kontakt med kunden går de in i bostaden antingen med hemtjänstens ev nyckel eller med stöd av
anhöriga eller i sista hand med hjälp av polis.”
Önskemål framförs att ovanstående information ska lämnas till arbetsledarna i hemtjänsten.
Ordf ska prata med Margareta Eriksson om detta.
Upphandling – tillgänglighet turbåtarna i Luleå skärgård
Vem bevakar tillgänglighetsaspekten vid upphandling av turbåtar? Ordf ska prata med
Göran Wallin.
Handikappcentrum
Kristina Hjorth informerar att handikappcentrum ska flytta till ABF-huset på Kronan. ABF
kommer att flytta upp en våning och handikappcentrum blir på nedre plan. Efter många
diskussioner är rumsfördelningen klar. Det som behöver ses över nu är parkeringsplatserna.
SRF följer inte med till handikappcentrum – de har kvar sin lokal i centrum.
Handikappidrottsföreningen kommer att flytta med till Kronan.
Flyttstart är beräknad till 1 maj.
Önskemål framförs att närlinjen ska gå förbi Kronan. Kristina ska prata med LLT om det.
Önskemål framförs även om att närlinjens turer ska finnas med i turlistan. Om man inte
trycker dessa direkt i turlistan kan det väl följa med som ett lösblad. Ordf tar upp detta med
LLT.
Volontärer
Marianne Pedersen, enhetschef för utvecklingsenheten och Pia Kajava, projektledare besöker
rådet för att berätta om volontärsverksamhet.
Kommunfullmäktige biföll 2005 en motion att utreda möjligheter till att använda volontärer
som kompletterande krafter inom förskolor, skolor och äldreboende i Luleå kommun.
Utifrån detta lämnades uppdrag till socialnämnden att arbeta vidare med frågan.
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Idag finns många som är intresserade av att utföra en volontär insats men det
finns ingen bra struktur eller kontroll av vad som görs. Det är en stor verksamhet
som behöver samordnas. Samordnarens roll består bland annat av att se vilka
behov som finns och matcha dem med rätt kompetenser. Med samordning blir
det också enklare för de som vill göra en insats.
För att ha möjlighet att erbjuda intresserade personer att engagera sig som
volontär har en volontärpolicy med riktlinjer skapats. Projektgruppen som arbetat
fram policyn har bestått av enhetschef äldreboende, enhetschef Fyrens
korttidsboende, undersköterskor, facklig representant från Kommunal, diakon
Svenska kyrkan samt tre ledamöter från KPR.
_____

