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Frågor och svar om stödboendet för funktionsnedsatta vid
Lulsundet
Varför stängdes förskolan på Lulsundet?
Förskolan stängdes våren 2015 på grund av att lokalen var i dåligt skick.
Varför bygger inte Luleå kommun en ny förskola på Lulsundet?
Behovet av platser för Lulsundet tillgodoses i dagsläget med de förskolor
som finns i upptagningsområdet Björkskatan.
När vi planerar för förskolans verksamhet så är det upptagningsområden
som är utgångsläget. Det innebär att för upptagningsområdet Björkskatan
(där Lulsundet ingår) så gör vi en bedömning för antalet förskolebarn tio år
framåt och utifrån det uppskattar ett framtida behov av platser.
Tabellen visar en uppskattning av antalet förskolebarn för Lulsundet åren
2016–2025. Tabellen börjar med antalet mantalsskrivna barn i åldern 1–5 år
per den 31 december 2015.
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Aktuell prognos finns att läsa på www2.lulea.se/demos/.
När kommunen i dag bygger förskolor gör vi minst sex avdelningar. I den
lokalstrategi som barn- och utbildningsnämnden fastställt ska små förskolor
med en eller två avdelningar bara finnas inom exempelvis glesbygd.
Vem är det som kommer att bo på stödboendet?
Det är personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av vård, stöd
och omsorg. De bor i dag vid Strandvikens stödboende på Malmudden.
Varför kan inte stödboendet vara kvar på Malmudden?
I och med att Luleå växer och nya bostäder ska byggas på Malmudden så
måste stödboendet flyttas.
Varför ska boendet placeras på Lulsundet?
Luleå kommun har många stöd- och gruppboenden i kommunen. Alla
kommuninvånare ska integreras oavsett ålder, kön, etnicitet,
funktionsnedsättning med mera.
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Hur många kommer att bo i stödboendet?
14 personer. Medelåldern är 59 år på dem som bor i stödboendet.
Är stödboendet bemannat med personal?
Ja, Luleå kommun har utbildade stödassistenter och stödpedagoger som
arbetar i skift.
Hur fungerar det vid andra stödboenden i Luleå kommun?
Vi har stödboenden i flera stadsdelar i kommunen och det finns inte några
inrapporterade störningar från våra boenden.
Vem kontaktar jag om jag har frågor angående förskolan, stödboendet
med mera?
Du är välkommen att kontakta Cecilia Bergenudd, projektledare vid
stadsbyggnadsförvaltningen. Hon ser till att din fråga hamnar hos rätt
person som svarar. Cecilia nås på 0920-45 30 00 (Luleå kommuns växel) eller
cecilia.bergenudd@lulea.se.
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