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NÄRVAROLISTA

Kommunala Handikapprådet

2007-12-11

Ledamöter

Närvarande

Kristina Hjorth (HSO)
Stig Holmbom (HSO)
Anita Jacobsson (HSO)
Birgitta Alstergren (HSO)
Christer Rönnlund (HSO)
Sune Åström (DHR)
Thomas Tillberg (SRF)
Yvonne Stålnacke (s)
Anita Geijer (s), ordf
Marja-Liisa Åström (fp)
Peter Hedlund (s)
Ann-Sofi Wänstedt (c)
Torbjörn Hermansson (s)
Axel Hallqvist (m)
Stina Burström (fp)
Maj-Britt Onnela (s)
Lars-Ove Gustafsson (Sbk)

Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja från 13.30
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Ersättare

Närvarande

Anette Snäll (HSO)
Barbro Taavenikku (HSO)
Kjell Lundström (HSO)
Hans Bäck (HSO)
Monica Johansson Juntti (HSO)
Margaretha Lindblom (DHR)
Tord Keskitalo (SRF)
Carola Lidén (c)
Eva Bergström (s)
Ayse Duyar (mp)
Anneli Ahlbäck (s)
Lillemor Nordlund (s)
Tord G Häggström (m)
Tomas Westman (s)
Sofia Eriksson (s)
Ulf Blombäck (kd)
Harry Voutilainen (Sbk)

Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja till 14.45
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Votering §
Ja
Nej

Tjänstgörande
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Övriga deltagare
Niklas Jonsson
Anna-Lena Hansson
Två teckenspråkstolkar

Hotelldirektör Scandic hotell
Anhörigkonsult, Luleå kommun socialförvaltningen
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Dagordningen fastställdes med komplettering under punkten övriga frågor.
Information och visning av hotellet tas upp som första punkt.

Information och visning av handikappanpassade rum på hotell
Scandic i Luleå
Hotelldirektör Niklas Jonsson deltar på rådsmötet och berättar om hotellets
handikappanpassning. På Scandic hotell i Luleå har tio rum handikappanpassats och man har även sett över handikappanpassningen på hotellet i
övrigt. Det finns bl.a. käpphållare vid receptionsdisken, väckarklocka för
hörselskadade med en vibrator som man lägger under kudden.
Väckarklockan är också kopplad till brandlarmet. Det finns information om
hotellet på blindskrift, trapporna har märkts upp för synsvaga och det finns en
separat nödutgång för rullstolar.
Niklas Jonsson tar tacksamt emot tips och idéer för att ytterligare kunna
förbättra hotellets handikappanpassning.
Det finns 140 st Scandic hotell i Skandinavien idag. Scandic hotell är något av
en föregångare när det gäller handikappanpassning. Scandic har tagit fram en
lista på 93 punkter för handikappanpassning av sina hotell varav 76 av dessa
punkter är obligatoriska för alla. Listan bifogas protokollet. Bilaga 1.
Rådet tackar Niklas för informationen och därefter får rådet en visning av ett
handikappanpassat rum.

§ 21

Anhörigkonsult
Anna-Lena Hansson, anhörigkonsult vid socialförvaltningen i Luleå
deltar vid rådsmötet för att berätta om sitt arbete.
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Det finns två anhörigkonsulter på socialförvaltningen, Monica Forsberg och
Anna-Lena Hansson. Anna-Lena Hansson har arbetat som anhörigkonsult
sedan 2007-10-01.
Man beräknar att cirka 80 % av de som behöver vård och omsorg får det av en
anhörig. De anhöriga gör ett oerhört betydelsefullt arbete. Ur resultatet från
projektet ”Våra liv som äldre” framkom att de anhöriga känner stort behov av
information var de kan vända sig, stöd och hjälp i vardagen, väl fungerande
avlösning och tillgång till mötesplatser.
Anhörigkonsulternas jobb består till stor del av stöttning och samtal med de
anhöriga samt utveckling av stödet till de anhöriga. Det är viktigt att
information sprids om att anhörigkonsulterna finns.
Socialförvaltningen ska inrätta tre mötesplatser i Luleå. På Fyren, på Örnen
och i Råneå. 2008-01-08, kl 13.00 hålls ett uppstartsmöte på Fyren då alla
intresserade är välkomna att delta och lämna önskemål och synpunkter.
2008-01-10, kl 13.00 blir det uppstartsmöte Råneå.

§ 22

Ny ordf i socialnämnden Eva Bergström presenterar sig
Eva Bergström ny ordförande i socialnämnden och ersättare i handikapprådet
presenterar sig.
Eva har tidigare erfarenhet från handikapprådet då hon suttit som ordförande
innan nuvarande ordf tillträdde. Hon ser deltagandet i rådet som en
prioriterad uppgift och anser att rådets synpunkter väger tungt och är till stor
hjälp i nämndsarbetet.
Eva nämner att hon imorgon ska träffa chefen för myndighetssektionen för att
diskutera färdtjänsten. Mer information om färdtjänsten kommer senare då
KHR ska bjuda in färdtjänsthandläggarna till ett kommande möte. KHR vill
vara med vid utformandet av kravspecifikationen vid upphandlingen av
färdtjänst.
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Eva berättar också om Lulebos projekt ”Årgångshus”.
Årgångshus är ett boende i hyresrättsform för personer som är 65 år eller
äldre. Det hus som man beslutat ska bli Luleås första årgångshus ligger på
Vinkelgränd på Örnäset. Huset blir till viss del anpassat (enklare anpassning)
med t.ex. breddning av dörrar, borttagning av trösklar m.m. Där kommer
även att finnas gemensamhetsutrymmen samt närhet till service och
kommunikationer. Förhoppningen är att Lulebo ska införa s.k. årgångshus i
samtliga bostadsområden i Luleå. KHR framför önskemål om att få se
ritningarna innan ombyggnationerna påbörjas av huset. Eva tar med sig
denna synpunkt till Lulebo.

§ 23

Handikapprådets reglemente
Resultatet från KPMGs gransking av rådet inväntas innan reglementet
revideras. KHR beslutar återkomma i frågan när granskningsrapporten är
avlämnad.

§ 24

Sammanträdesordning för 2008
Följande tider beslutades för handikapprådets möten under 2008
AU, kl 13.15

Råd, kl 13.15

26 februari
6 maj
2 september
11 november

18 mars
3 juni
30 september
9 december
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§ 25

Förslag till skrivelse – Handikappsamordnare
Ett extra arbetsutskott kommer att inkallas i januari för att behandla denna
fråga.

§ 26

Information om inlämnat yttrande över – Ledsagning inom
kollektivtrafiken
Stig Holmbom har formulerat ett yttrande som på grund av tidsbrist redan är
inskickat. Yttrandet bifogades kallelsen. KHR har inga invändningar mot detta
utan ställer sig bakom yttrandet.

§ 27

Motion om allmänna ordningsföreskrifter om service- och
signalhundar
Stig Holmbom läser upp förslag till yttrande över rubricerade motion.
Synpunkter på ändringar av förslaget till yttrandet framförs under mötet.
KHR ger Stig Holmbom i uppdrag att formulera om yttrandet. Slutligt
yttrande bifogas protokollet. Bilaga 2.

§ 28

Övriga frågor
Luleås dyra färdtjänst
En skrivelse från FUB lämnas in vid rådsmötet. Skrivelsen kommer att
behandlas vid AU den 26 februari.
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Boendeinventering
En boendeinventering ska göras inom socialförvaltningen under första
kvartalet 2008. Vilka boenden och vilka behov finns? KHR kommer att bli
delaktiga i den diskussionen.

Språkinventering
En inventering genomförs av socialförvaltningens personal då det gäller
språkkunskaper. Synpunkt framförs om att det även bör inventeras om någon
av socialförvaltningens personal behärskar teckenspråk. Eva Bergström tar till
sig synpunkten och ska ta upp detta med Maria Wallström.

Hjälp på bussen
KHR påpekar att resande med rollator behöver hjälp av chauffören för att
komma av och på bussen med rollatorn. Synpunkten lämnas till LLT.

Storgatan, etapp 3
Ett möte kommer att hållas imorgon när det gäller uppstarten av
ombyggnationerna av Storgatan, etapp 3. (Storgatan mellan Kungsgatan och
till Loet.) Ombyggnationerna drar igång så fort tjälen gått ur marken d.v.s
någon gång i maj.
_____
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