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Plats och tid

Handikappcentrum, Kronan, 2007-09-18, kl 13.15--16.00

Beslutande

Anita Geijer, ordf
Kristina Hjorth
Stig Holmbom
Anita Jacobsson
Birgitta Alstergren
Christer Rönnlund
Sune Åström
Yvonne Stålnacke till kl 14.30

Tjänstgörande ersättare

Tord Keskitalo, Ayse Duyar och Anneli Ahlbäck

Ersättare

Hans Bäck

Övriga deltagare

Ann-Christine Halmetkangas, sekr
Anna Lindh-Wikblad föredragande. Två teckenspråkstolkar.

Utses att justera

Stig Holmbom

Marja-Liisa Åström
Peter Hedlund
Torbjörn Hermansson
Axel Hallqvist
Maj-Britt Onnela
Lars-Ove Gustavsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 13--20
Ann-Christine Halmetkangas

Ordförande
Anita Geijer
Justerande
Stig Holmbom

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.
§ 13
Luleå 2050 – Program för hållbart samhällsbyggande
Anna Lindh-Wikblad deltar vid rådsmötet för att berätta om projektet Luleå 2050. Målet med
projektet är att ta fram en framtidsbild/vision för Luleå år 2050 som ett hållbart samhälle.
Det är utvecklingsavdelningen på Stadsbyggnadskontoret som fått uppdraget att leda
projektarbetet. Plan- och tillväxtutskottet är uppdragsgivare. I styrgruppen finns
kommunens förvaltnings- och bolagschefer. Därutöver finns arbetsgrupper med deltagare
från de flesta förvaltningarna. Företag och organisationer m fl kommer att bjudas in att delta.
Arbetsgruppernas uppdrag är att göra en nulägesbeskrivning samt att undersöka vilka
kriterier som gäller för ett hållbart samhälle. Arbetsgruppernas ska arbeta med följande fem
teman. Nulägesbeskrivningen ska vara genomförd under hösten.
- Boende och boendemiljöer
- Näringsliv, sysselsättning, utbildning
- Fritid, upplevelse och rekreation
- Infrastruktur
- Natur
Under våren ska framtidsbilder och en vision tas fram och överlämnas för politisk behandling
och beslut.
Mer information om projektet hittar du på: www.lulea.se/2050
På hemsidan inbjuds alla intresserade att delta med synpunkter och idéer och där finns också
inbjudan till seminarier samt möjlighet att följa hur projektarbetet fortskrider.
KHR vill att information om projektet skickas till Taltidningen för inläsning. På så sätt kan
även synskadade m fl. få information/vara delaktiga i projektet. Anna Lindh-Wikblad tar till
sig denna synpunkt.
§ 14
Patientnämndsverksamhet, information
Punkten utgår och återkommer i december eller till våren.
§ 15
Handikapplanen, slutrapport
Slutrapporten har skickats ut till rådet. Rådet tycker att planen är välgjord och ger en tydlig
bild av vad som gjorts och vad som återstår att göra. Den är enkel och lättläst.
Handikapplanens intentioner bör finnas med i kommunstyrelsens styrkort. Då finns
förutsättningar att följa upp övriga förvaltningars arbeten enligt handikapplanen.
Stig Holmbom tycker att det är en absolut nödvändighet med en samordnare.
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Beslutas att arbetsutskottet får i uppdrag att gå igenom planen mer detaljerat. Det är även
viktigt att de som sitter med i de olika nämnderna tar med sig frågan när respektive nämnd
arbetar fram sina styrkort.
§ 16
Tjänst som hörselinstruktör, yttrande
Stig Holmbom och Kristina Hjorth har skrivit ett förslag till yttrande över rubricerade
skrivelse. Förslaget föredras.
KHR beslutar att överlämna förslaget som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Bilaga 1.
§ 17
Kulturens Hus, information
Ordföranden har pratat med Åke Broström. Listan från genomgången av tillgängligheten av
Kulturens Hus som gjordes i våras behöver följas upp. Ordf m.fl kommer att göra en ny
rundvandring för att se vad som är åtgärdat och vad som återstår att göra.
Föreslås att man på listan markerar slutdatum för respektive punkt för att det ska vara
lättare att följa upp att problemen åtgärdats.
§ 18
Anhörigkonsult, Monica Forsberg
Punkten utgår och kommer istället att tas upp på rådsmötet den 11 december.
§ 19
Handikapprådets reglemente
En revidering av reglementet bör göras. Rådet ger arbetsutskottet i uppdrag att göra
revideringen.
§ 20
Övriga frågor
Information, svar från LLT
Ordföranden läser upp svar på frågor ställda till LLT.
Den första frågan gäller närlinjen. LLT svarar följande:
”LLT delar rådets bedömning att närlinjen är väldigt betydelsefull. LLT kommer i budget
2008 att begära 0,4 mkr i ram för att närlinjen ska kunna drivas vidare. Om ram 2008 ej kan
medges kommer närlinjen att måsta avvecklas.”
KHR påpekar vikten av att turlistan för närlinjen ska finnas med i ordinarie turlista. Det
borde inte vara svårt att lägga in den som en bilaga i mitten av turlistan. Detta skulle göra
närlinjen mer synlig och troligtvis skulle den användas mer än vad den gör idag.
Ovanstående synpunkt lämnas till LLT.
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Den andra frågan som ställdes till LLT var svagt ljud vid validering på bussarna.
”LLT har påtalat problemet och krävt högre ljudnivå vid validering. Leverantören av
biljettmaskinssystemet arbetar för att justera volymen.”
KHR önskar mer information om hur det nya biljettsysstemet fungerar med tydlig
information på bussarna.
KHR påpekar vikten av att resande med rollator måste få hjälp av chauffören. En rollator går
att fälla ihop och tar inte stor plats men det kan vara svårt för den som använder rollatorn att
klara det själv utan hjälp.
Fråga från SRF ang inläsning av handikapplanen
När det gäller inläsning av handikapplanen för personer utanför rådet hänvisas till Kjell
Eriksson, Kommunledningsförvaltningen. Det är ingen kostnad som handikapprådet kan ta.
_____

