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Tid och plats

2019-09-03 kl 10-12, lokal Havet Stadshuset

Närvarande

Annika Sandberg, SPF
Sven-Eric Sterner, PRO
Hans Roslund, PRO
Berta Malo, Vision
Ingrid Norberg, SKPF
Kerttu Myllykoski, Finska
föreningen
Carola Lidén, KS

Sammankallande

Ordförande Lenita Ericson, KS

Föredragande

Socialchef Gabriella Sjöström
Verksamhetschef Anna Fors
Avdelningschef Ekonomi och
infrastruktur, Ida Johansson
Samhällsstrateg Lena Bengtén

Vid protokollet

Nina Lind

Minnesanteckningar 2019-09-03
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Närvaro
Närvarande enligt ovan.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
4. Val av justerare
Mötet väljer Annika Sandberg till justeringsperson.
5. Presentation av deltagare
Mötets deltagare presenterar sig för varandra.
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6. Föregående minnesanteckningar
Godkännes och läggs till handlingarn.
7. Äldreomsorgen – nuläge och framtida utmaningar
Socialförvaltningens föredragande presenterar ett tjänstepersonsförslag
som går till socialnämnden för politisk behandling i oktober.
I korthet innebär förslaget att när Kronans vård- och omsorgsboende är
färdigställt, i början av år 2021, flyttar Hertsögårdens, Antnäs, Örnens
och Lulsundets vård och omsorgsboende till Kronan. 126 vård- och
omsorgsplatser öppnas och 18 finns i reserv för framtida behov. Luleås
nivå om 795 platser i vård- och omsorgsboende bibehålls.
Förslaget baseras bland annat på en sammanvägd bedömning av
framtida behov av vård- och omsorgsplatser, de aktuella boendenas
geografiska läge, byggnadernas status, kontraktstider och funktionalitet i
vården.
Förslaget bedöms inte medföra övertalighet bland personal,
huvudprincipen är att personalen flyttar med sina brukare. Vidare en
kostnadsreduktion om 25 mkr årligen. Då lägenheterna blir till ytan
mindre än idag kan hyran också bli lägre än dagens nivå. Hur det
påverkar den enskilde beror på vilket avgiftsutrymme denne har.
Kostnadsläget för äldreomsorgen i Luleå ligger högt över kostnadsläget
för jämförbara kommuner. Planeringsförutsättningarna anger att
förvaltningarna ska jämföra sina resultat med andras. Det finns i
dagsläget ingen uttalad ambition att utjämna skillnaden.
Den efterföljande diskussionen handlar bland annat om
• hur förvaltningen säkerställer möjligheten till parboende,
• behovet av upplysning om möjligheterna att få bostadstillägg,
• att personal inte kan ersättas med teknik,
• vad som krävs för att få ett beslut om särskilt boende,
• behov av biståndsbedömt trygghetsboende med gemensamma
måltider,
• behovet av en finsk avdelning,
• en fast vårdkontakt,
• jämförelser med andra kommuner,
• hur förvaltningen arbetar med kompetensförsörjningsfrågan samt
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• Lulebos ambitioner för Antnäs.
Punkten avslutas med ett inriktningsbeslut om att KPR ska göra ett
studiebesök på Kronan inför sommaren 2021.
Se också bifogad rapport och presentation. KPRs medlemsorganisationer
ombeds lämna sina synpunkter på förslaget, var och en för sig eller i
förening, till socialforvaltningen@lulea.se senast den 24 september 2019.
8. Information om processen med Översiktplan (ÖP)
Lena beskriver nuläget och processen med att ta fram en ny översiktsplan för
kommunen. En översiktsplan beskriver hur man har för avsikt att nyttja
mark och vatten men i Luleå har en bredare ansats tagits, vi inkluderar även
de sociala dimensionerna. Hela arbetet med ÖP har digitaliserats och går att
hitta på https://www.lulea.se/samhalle--gator/stadsplanering-ochutveckling/oversiktlig-planering/oversiktsplan.html.
Förslaget på ÖP väntar på beslut av kommunstyrelsen om att handlingarna
ska gå ut på så kallad granskning. Då är det angeläget att alla grupper i
samhället passar på att tycka till om innehållet, innan översiktsplanen går till
beslut.
Se också bifogad presentation.
9. Mötesordning 2019 - 2020
Mötet beslutar om följande mötestillfällen, kl 13-16 vid samtliga tillfällen
25 november 2019 (preliminärt, förutsatt att Öjebyns produktionskök kan
ta emot oss för ett studiebesök)
20 april 2020
25 augusti 2020
6 oktober 2020 (preliminärt, öppet möte i någon form under
seniorveckan)
1 december 2020
10. ”Frågor i luften”
Mötet beslutar att vid varje möte inventera intresse och behov av
ämnesområden för framtida möten, som ett underlag för planeringen.
Dessa dokumenteras löpande.
11. Övrigt

3 (4)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Nina informerar om möjligheten att hålla sig informerad om vad
kommunens olika nämnder har på agendan genom att prenumerera på
pressmeddelanden. Dessa finns på www.lulea.se.
12. Mötet avslutas
Ordförande tackar alla för ett bra möte och avslutar.

Justering

Annika Sandberg
Vid protokollet Nina Lind

4 (4)

