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Plats och tid

Kulturens Hus i Luleå 2007-05-08, kl 13.15--16.00

Beslutande

Anita Geijer, ordf
Kristina Hjorth
Anita Jacobsson
Christer Rönnlund
Marja-Liisa Åström
Maj-Britt Onnela

Stig Holmbom
Birgitta Alstergren
Sune Åström
Torbjörn Hermansson
Lars-Ove Gustafsson

Tjänstgörande ersättare

Tord Keskitalo, Carola Lidén, Anneli Ahlbäck och Ayse Duyar

Ersättare

Barbro Taavenikku, Hans Bäck, Monica Johansson-Juntti och
Margaretha Lindblom

Övriga deltagande

Ann-Christine Halmetkangas, sekr
Örjan Esensjö, Luleå Mäss & Kongress

Utses att justera

Kristina Hjorth

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 7--12
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anita Geijer
Justerande
Kristina Hjorth

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

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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Dagordningen fastställdes med komplettering under punkten övriga frågor.
§7
Information från Luleå Mäss & Kongress angående LuleåKalaset 2007
Örjan Esensjö från Luleå Mäss & Kongress deltar vid rådsmötet. LuleåKalaset arrangeras för
femte året i rad under första helgen i augusti månad. Planeringen inför årets kalas är i full
gång. I år har man flyttat delar av området för kalaset. Bland annat kommer gångbron över
Varvsleden försvinna och istället stänger man av delar av Varvsleden kvällstid. När området
är stängt får trafik som ska passera genom stan köra förbi Norra Hamn via Skeppsbrogatan.
Detta tror Örjan är en mycket bättre lösning än tidigare år då gångbron över Varvsleden
upplevts som en ”propp” och många känt obehag att passera där.
Räddningstjänsten och Polisen har varit delaktiga vid utformandet av det nya området och
godkänner lösningen.
Synpunkter framförs om kontakt är tagen med socialförvaltningen. Information måste
lämnas till de som arbetar kväll och natt inne i stan (nattpatrull, hemtjänst) över hur de tar
sig fram genom stan under kalaskvällarna. Örjan lovar att ta tag i detta och informera
socialtjänsten.
Det är viktigt att kalaset är till för alla och därför satsar man på ett brett arrangemang som
ska passa alla åldrar. Tillgänglighet och framkomlighet har varit ett problem och kommer
nog tyvärr att vara det även fortsättningsvis när många människor samlas på ett relativt litet
område.
När det gäller synpunkter på ramper, tillgänglighet o.s.v. kontakta Örjan som är ansvarig för
detta. Han vill gärna ha in synpunkter, tips och idéer för att kunna göra området så
tillgängligt som möjligt. Du når honom på telefon 45 49 54 eller via e-post orjan@lmk.lulea.se
KHR påpekar att det är viktigt att det finns vakter som ”kör bort” obehöriga från
handikappläktarna och ser till att det fungerar bra där. Föreslås också att man köper in
färdiga moduler/handikappläktare. Dessa läktare kan sedan användas vid andra
arrangemang.
§8
Val av ersättare i AU
Thomas Tillberg är sjukskriven. Beslutas att under Thomas sjukskrivning utse Tord Keskitalo
från SRF till ersättare i arbetsutskottet.
§9
Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för funktionshindrade barn
KHR har tillsammans med Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret fått
ovanstående motion för yttrande. Ett förslag till yttrande har arbetats fram. KHR godkänner
förslaget till yttrande som bifogas protokollet. Bilaga 1.
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§ 10
Färdtjänstutredningen
Stig Holmbom informerar om en översyn som är gjord av färdtjänstreglerna. Luleås gamla
regler om färdtjänst baserades på Socialtjänstlagen. Från 1 januari 1998 gäller en ny lag om
färdtjänst. Den ersätter Socialtjänstlagens tidigare bestämmelser. KF gav uppdrag till LLT att
i samråd med Socialförvaltningen och Länstrafiken i Norrbotten AB att se över
färdtjänstreglerna. Från KHR har Stig Holmbom, Thomas Tillberg och Anita Geijer deltagit.
Arbetet har lett fram till ett förslag till nya färdtjänstregler. Förslaget går inte att införas inom
ramen för gällande avtal om färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett införande av gemensamma
färdtjänstregler bör därför ske i samband med nästa upphandling av färdtjänst och
riksfärdtjänst. Nuvarande avtal gäller till och med 2008.
KHR vill ha förslag på nytt färdtjänstavtal på remiss till rådet för att ha möjlighet att yttra sig
över detta.
Nedanstående synpunkter på färdtjänst-/skolskjutsar överlämnas till Luleå Taxi,
färdtjänsthandläggarna samt till barn- och utbildningsförvaltningen
KHR påpekar att det är svårt att komma fram till Luleå Taxi när man ska beställa färdtjänst.
Man upplever att samtalen är lågprioriterade. Om man däremot ringer Taxis vanliga
nummer får man svar på en gång.
KHR önskar en färdtjänsttelefon i Kulturens Hus.
Vill kunna beställa färdtjänst via SMS. Detta fungerar inte idag. Viktigt framförallt för de
som är döva.
Har man behov av specialfordon, färdtjänstbuss, kan man ej boka denna mellan 14-16 då den
används för skolskjutsar.
Man upplever att chaufförerna väljer bort färdtjänstkörningar vilket innebär att en person
som beställt färdtjänst får vänta orimligt länge på att bilen ska komma. Man upplever att
andra körningar såsom flygtaxi m.m. går före.
Det är samma problem för barnen som åker skoltaxi – de får ofta vänta, med följd att de
kommer för sent till skolan.
KHR tycker att Luleå kommun måste göra något åt detta. Det är tredje man som blir
drabbade av att färdtjänst/skolskjutsar inte fungerar. Kommunen måste införa
kvalitetssäkring av färdtjänsten.
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§ 11
Information/nulägesrapport – flytten till Kronan
Inga renoveringar har påbörjats ännu. Kristina har kontakt med Tekniska om detta och
renoveringarna ska genomföras. Flytten blir den 1-5 juni. Telefonerna är klara och kommer
att gå via Kronans växel. Det är inte klart med internetuppkopplingen ännu.
§ 12
Övriga frågor
Kulturbussen
En fråga har framförts om Kulturbussen. Bussarna är borttagna för tre år sedan. En fråga för
arbetsutskottet att arbeta vidare med.
Närlinjen
Beslutas att AU skall göra en skrivelse till LLT om önskemål på en utökning av närlinjen till
Kronan. KHR påpekar vikten av att även närlinjens tider ska finnas med i turlistan.
LLT
Beslutas att AU skall göra en skrivelse till LLT om önskemål på utökade turer med buss till
Kronan.
Samma regler för resande med rollator som för resande med barnvagn borde gälla. D.v.s. att
resande med rollator åker gratis.
Extra AU
Ett extra AU inplaneras till den 29 maj.
Guidad tur i huset
Sammanträdet avslutas med en guidad tur i Kulturens Hus.
_____

