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§ 20
Information från kommunalråden
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalråden Yvonne Stålnacke (S) och Niklas Nordström (S) informerar
om bostadssituationen i Luleå. Inför mandatperioden bjöds olika aktörer
inom fastighetsbranschen in till Luleå för att attrahera fler aktörer att bygga
bostäder i Luleå. Luleborna är generellt nöjda med de kommunala
verksamheterna, men bostadsbristen har varit ett återkommande problem.
Stora investeringar kommer att ske inom vatten- och avloppssystemen,
omkring 700 Mkr under den närmaste treårsperioden.
Inom skolområdet finns stora utmaningar när det gäller att rekrytera lärare.
Man har valt att lägga ett extra löneutrymme för lärare under de närmaste
åren.
Kommunen står inför en omfattande tillväxtperiod, jämförbar med Stålverk
80-perioden. Bland annat sker stora investeringar i hamnen för att säkra
malmtransporterna. Här söker man finansieringslösningar med staten och
med EU.
I kommunen arbetar man aktivt med jämställdhetsdeklarationen och arbetet
med att få bort delade turer inom socialtjänsten har gett resultat. Personal
inom hemtjänsten och förskolorna kommer att utrustas med arbetskläder på
samma sätt som personal inom exempelvis stadsbyggnadsförvaltningen.
Angående bredbandsutbyggnaden på landsbygden har regeringen skjutit till
pengar för detta. Allt fler digitala vårdlösningar införs, vilket förutsätter
fungerande digitala kommunikationer till alla delar i kommunen.
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§ 21
Redovisning av ärenden
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sekreteraren redovisar ärenden hanterade i pensionärsrådet under 2015-2016
enligt nedan.
Rådet beslutar att motsvarande redovisning ska ske vid första sammanträdet
under hösten varje år.

Beskrivning av ärendet
KPR 2015-05-07:
Mat och livsmedel inom ordinärt boende:
Socialförvaltningen informerade om mat och livsmedel inom ordinärt boende.
2006 infördes möjlighet för äldre att få mat hemlevererat. Vid den tiden fanns
endast landstinget som leverantör. Landstinget vill höja priserna och
socialförvaltningens utgångspunkt är att använda existerande lösningar så
långt som möjligt och att i möjligaste mån använda samma leverantör för
matportioner och för livsmedel.
Uppföljning: I augusti 2015 beslutade socialnämnden att uppdra till
förvaltningen att påbörja förberedelser för att ersätta dagens system för matoch varudistribution med e-handel, bland annat genom att vidta åtgärder så
att brukare får stöd i teknik- och kompetensmässiga förutsättningar för att ehandla, att teckna avtal om specialkost med landstinget, och att upphandla
transporttjänster för specialkost. Vid KPR:s sammanträde i april 2016
informerade socialnämndens ordförande om att matsituationen för äldre i
eget boende ser ut på samma sätt som tidigare och att en kostutredning görs i
kommunen under ledning av barn- och utbildningsförvaltningen.
Samhällsbetalda resor:
Socialförvaltningen informerade om planer på att överlämna hanteringen av
färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Man såg fördelar
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inom samordning, miljö och sänkta kostnader men samtidigt nackdelar med
att det blir längre till beställningscentralen, att lokal kännedom kan saknas
samt i vissa fall längre väntetid.
Uppföljning: i juni 2015 föreslog socialnämnden att uppdraget för
samhällsbetalda resor överförs från kommunen till
kollektivtrafikmyndigheten, med tillägg att en utvärdering görs under våren
2017 och att brukarorganisationerna får information om hur förändringen
påverkar deras medlemmar. Kommunfullmäktige fastställde socialnämndens
förslag i oktober 2015.
Äldrestrategin:
Socialförvaltningen informerade om nämndens äldrestrategi, som reviderats.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra strategin under
innevarande mandatperiod. KPR lämnade ett antal synpunkter och
frågeställningar på ett flertal punkter i strategin.
Uppföljning: Socialnämnden beslutade i maj 2015 att anta äldreplanen 20152018 och gav socialchefen i uppdrag att verkställa planen. Socialnämndens
ordförande informerade KPR om äldreplanen i april 2016. Planen syftar bland
annat till att möjliggöra för människor att bo kvar i sina hem så länge det är
möjligt och lämpligt. En omstrukturering görs för att möta framtida behov,
och en stor satsning görs på hemtjänsten.
KPR 2015-05-27:
Remiss över ny biblioteksplan:
En arbetsgrupp och en politisk styrgrupp har tagit fram ett förslag till
biblioteksplan. KPR beslutade att inte yttra sig över förslaget utan
överlämnade till respektive medlemsorganisation att yttra sig i eget namn.
Uppföljning: Kulturnämnden fastställde biblioteksplanen i december 2015.
KPR 2015-10-05:
Höjning av takbeloppet för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen:
Socialförvaltningen informerade om socialnämndens förslag att höja
takbeloppet för högkostnadsskyddet från och med 1 juli 2016 inom
äldreomsorgen, under förutsättning att beslutet tas i riksdagen och att man
minskar statsbidraget med motsvarande belopp.
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Uppföljning: KPR föreslog i april 2016 att fullmäktige beslutar att inte höja
takbeloppet. Socialnämnden beslutade i april 2016 att inte föreslå fullmäktige
höja takbeloppet eftersom ingen ramminskning sker i socialnämndens budget.
Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende:
Socialförvaltningen informerade om socialnämndens förslag att anpassa taxan
för hembesök till landstingets nivå 2015, att införa månadsavgift för
hemsjukvårdspatienter och att revidera vilka som berörs av avgiftsbefrielse
enligt förslaget. Syftet med förslaget var att få en kostnadsneutralitet gentemot
landstinget.
Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade i februari 2016 att uppdra till
socialnämnden att anpassa avgiften från och med 2016-03-01 för hembesök
inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende till
landstingets nivå 2015, och att revidera vilka som berörs av avgiftsbefrielse
enligt förslaget.
KPR 2015-11-02:
Utredning om bostäder för äldre:
Leif Wikman informerade om en utredning om bostäder för äldre, som är
föremål för beslut under hösten 2016. En inventering har gjorts avseende
förbättrad tillgänglighet i befintliga bostäder. Socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen har kontinuerliga samråd kring
bostadssituationen och byggande av trygghetsboenden är igång på flera
platser i kommunen.
Uppföljning: inga beslut har ännu fattats.
Stimulansmedel för ökad personalbemanning inom äldreomsorgen:
Socialförvaltningen informerade om att socialstyrelsen ger möjlighet att ta del
av stimulansmedel för ökad personalbemanning inom äldreomsorgen, både
inom boende och inom hemtjänsten. För 2015 har socialförvaltningen gjort en
ansökan med krav på att det ska gälla personer som är närmast brukarna, och
förvaltningen planerar göra motsvarande ansökan för 2016 med fokus på
hemtjänsten.
Uppföljning: Socialnämnden beslutade i mars 2016 att lämna in ansökan om
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
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Motion om vårdhundar inom äldreomsorgen:
KPR yttrande sig över sverigedemokraternas motion om att ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för hur en verksamhet
med vårdhundar skulle kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen.
KPR instämde i socialnämndens motivering men föreslog fullmäktige bifalla
motionen.
Uppföljning: Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avslå motionen
med hänvisning till den verksamhet med besökshundar via studieförbund
som förekommer på flera av kommunens vård- och omsorgsboenden.
KPR 2015-12-07:
Revidering av KPR:s reglemente:
KPR föreslog fullmäktige besluta att fastställa reglemente för kommunala
pensionärsrådet. Inriktningen i reglementet var att rådet självt ges möjlighet
att organisera sin verksamhet utifrån givna budgetramar.
Uppföljning: Fullmäktige beslutade i februari 2016 att anta reglemente för
kommunala pensionärsrådet.
KPR 2016-04-18:
Yttrande över medborgarförslag om bussförbindelse mellan Mjölkudden
och Sunderby sjukhus:
KPR föreslog fullmäktige bifalla medborgarförslag om bussförbindelse mellan
Mjölkudden/Notviken/Tunastigen och Sunderby sjukhus. I dagsläget är
boende i området hänvisade till hållplatser längs Bodenvägen, alternativt att
åka till Smedjegatan i centrala stan för att sedan byta buss.
Uppföljning: Kommunstyrelsen har i september 2016 föreslagit fullmäktige
avslå medborgarförslaget, då det med hänsyn till de höga kostnaderna och att
det finns alternativ för att resa mellan Mjölkudden och sjukhuset inte under
de närmaste åren går att prioritera en linje enligt medborgarförslaget.
Fullmäktige kommer att besluta i ärendet i slutet av september 2016.
KPR 2016-06-13:
Yttrande över medborgarförslag om varmvattenbassäng i Luleå:
KPR föreslog kommunstyrelsen bifalla ett medborgarförslag om
varmvattenbassäng i Luleå och menade att det finns ett behov av
varmvattenbassäng för äldre, sjuka och för personer i behov av olika former
av rehabilitering. Tillgången på varmvattenbassänger möter inte behovet i
dagsläget.
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Uppföljning: Socialnämnden har i augusti 2016 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att hänvisa till badhusutredningen eftersom behovet av
varmvattenbassäng ingår i den utredningen. Fritidsnämnden har i augusti
2016 föreslagit kommunstyrelsen välja det modifierade vägvalet Bostadsnära,
och att fritidsnämnden ska få i uppdrag att återkomma med förslag till
utformning av ett nytt badhus på Hertsön likvärdigt med det som finns där
idag, fortsatt drift av Råneå och Gammelstads badhus samt fortsatt renovering
av Pontusbadet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2016-04-18

Kommunala pensionärsrådet

Kommunledningsförvaltningen

9 (12)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

2016-09-19

§ 22
Ekonomi
Kommunala pensionärsrådet beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
De huvudsakliga kostnaderna för rådets verksamhet består av arvoden och
kilometerersättning. Kostnader för fika, kopiering och porto tillkommer också,
men är inte omfattande.
Förutsatt att alla ledamöter och ersättare närvarar är arvodeskostnaden för ett
sammanträde i rådet ca 12 000 kr för ett två timmars sammanträde, respektive
ca 15 000 kr för ett tre timmars sammanträde. Motsvarande arvodeskostnad
för arbetsutskottet är ca 3 000 kr för en timmes sammanträde och ca 4 000 kr
för två timmars sammanträde. Generellt är inte alla ledamöter och ersättare
närvarande vid varje sammanträde. En tillbakablick på utbetalda arvoden ser
ut på följande sätt:




KPR 2015-12-07 (3 timmar): 11 000 kr
KPR 2016-01-26 (2 timmar): 9 200 kr
KPR 2016-04-12 (2 timmar): 9 200 kr.

Sammantaget har arvoden för rådets och arbetsutskottets sammanträden
under 2016 utbetalats motsvarande ett belopp om ca 96 000 kr. Rådet har en
budget på ca 140 000 kr per år.
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§ 23
Information från arbetsutskottet
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden redogör för arbetsutskottets sammanträde 22 augusti 2016.
Angående finansiering av utbildning för rådets ledamöter och ersättare har
kommunstyrelsens ordförande lämnat besked om att en sådan kostnad kan
hanteras utanför rådets egen budget. Frågan diskuteras vidare i
arbetsutskottet.
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§ 24
Övriga frågor
Landstinget bjuder in till en spridningskonferens den 15 november på
Sunderby sjukhus. Konferensen riktar sig till vård- och omsorgspersonal,
politiker, chefer och verksamhetsledare inom kommun och landsting samt
invånare och brukarorganisationer. Konferensen är kostnadsfri. Deltagande
representanter från rådet återrapporterar till rådet efter konferensen.
Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för parboende inom kommunens
vård- och omsorgsboenden. Rådets synpunkter har inte inhämtats innan
ärendet avgjordes i socialnämnden. Rådet beslutar att tillskriva
socialnämnden med en uppmaning att inhämta rådets synpunkter i ärenden
som berör pensionärerna.
Vid varje sammanträde införs en punkt på dagordningen om information
från byggruppen.
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