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Tillgänglighetsrådet Mötesdatum  
 2021-11-30 

  
 

  
 

 

 

Tid tisdag 30 november 2021 kl. 13:15 – 16:15 

  

Plats Sessionssalen i Stadshuset samt via Teams 

  

Närvarande Maritha Meethz, Peder Lundqvist, Liz Wennberg, Christer Rönnlund, Birgitta 

Alstergren, Jan Bramberg, Anna Kallin – Sessionssalen 

Alexandra Kumppani, Thomas Tillberg – via Teams 

Tjänstepersoner: Frida Berglund, Mia Persson, Hanna Eriksson 

  

Sekreterare Peder Lundkvist 

 

 

 

Punkt 

 

Ärende 

1 Mötet öppnades 

 

2 Närvaron fastställdes 

 

3 Val av justerare 

Liz Wennberg valdes till justerare. 

 

4 Dagordningen godkändes 

 

5 Information om Nya riktlinjer för bostadsförsörjning 

Ärendet föredrogs av Mia Persson och Hanna Eriksson. 

 

Riktlinjerna gäller nya och befintliga bostäder, där specifika behov behöver 

uppfyllas av följande grupper: Ungdomar, studenter, äldre personer, personer 

med funktionsnedsättning, nyanlända, hushåll med begränsad ekonomi samt 

hemlösa. De nya riktlinjerna ska antas av Kommunfullmäktige och kommer att 

vara vägledande i arbetet med översiktsplanerna. Projektet har identifierat och 

kommer att arbeta med följande mål: Utveckla attraktiva bostäder, fler bostäder 

på rätt plats, vidareutveckla det befintliga bostadsbeståndet, bostäder för alla 

behov och främja möjligheter att bo på landsbygder. 

 

Följande frågor ställdes till Tillgänglighetsrådet och kan lämnas till 

mia.persson@lulea.se: 

• Lyfter ni bostadsfrågor i Tillgänglighetsrådet? 

• Har ni några tankar kring trygghetsboendet? 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

• Vilka dialoger för ni med fastighetsägare? 

• Hur ser det ut med tillgänglighet i bostäder i Luleå? 

 

6 Information om Skolstrukturen i Gammelstad och Notviken 

Ärendet föredrogs av Frida Berglund. 

 

Syftet med arbetet är att utreda och föreslå en struktur för skolor och förskolor 

områdesvis. Organisationen består av en styrgrupp bestående av 

tjänstepersoner, politisk styrgrupp för medborgardialoger, arbetsgrupp ledd av 

Frida Berglund samt en referensgrupp. 

Just nu pågår en samrådsprocess som beräknas vara färdig våren 2022, där en 

samlad samrådsredogörelse inkl. inkomna synpunkter ska presenteras. Därefter 

lämnar Barn- och utbildningsförvaltningen in förslag till beslut och Barn- och 

utbildningsnämnden (BUN) tar beslut och kommunicerar detta. 

 

Tillgänglighetsrådet har möjlighet att komma med synpunkter under 

samrådsprocessen, vilka kan lämnas till frida.berglund@lulea.se 

 

7 Paus för fika 

8 Strategiska frågor för rådet 

Följande delar har identifierats av ordförandegruppen av råden som strategiska 

frågor för Tillgänglighetsrådet: 

• Skolstruktur, BUN 

• Biblioteksplan, Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 

• Kulturpolitisk plan, KFN 

• Idrottspolitisk plan, KFN 

• Verksamhetsplan, Socialnämnden (SN) 

• Nyckelfria hemtjänsten, SN 

• Teknikutveckling, SN 

• Trafikplan, Stadsbyggnadsnämnden (SBN) 

• Cykelplan, SBN 

• Grönplan, SBN 

Andra identifierade strategiska frågor för Tillgänglighetsrådet: 

• Tillgänglighet isvägen, KFN 

• Tillgänglighet vallokaler, ? 

 

9 Sammanträdestider under 2022 

• Torsdag 17 februari kl. 13.15-17.00 

• Torsdag 5 maj kl. 13.15-17.00 

• Torsdag 22 september kl. 13.15-17.00 

Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 30 november
(Signerat, SHA-256 027482DA50A3E371751C162EA8BE24144A1F5B7AD8EB343A66A1614CFBD7DF67)

Sida 2 av 4



 

LULEÅ KOMMUN   MINNESANTECKNGAR 3 (3) 

Tillgänglighetsrådet   
    
   

 

 

 

  

 
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

• Torsdag 1 december kl. 13.15-17.00 

 

 

10 Ledamöter har ordet 

Följande delar togs upp av rådets ledamöter: 

• Hemtjänstens personal upplevs trötta pga delade turer. Dessutom 

fungerar schemaläggningen av personalen dåligt samt att de inte håller 

planerade tider. Även överlämningen mellan personalen fungerar 

otillfredsställande. 

• Det saknas ett övergångsställe vid trygghetsboendet på Bergnäset. 

Dessutom är trottoarkanten för hög så taxi och andra servicefordon inte 

kan parkera vid entrén. 

• Färdtjänsten med Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 

(RMK) fungerar dåligt via Sverige taxi eftersom de inte kommer på 

utsatt tid. Kan verksamhetsansvarig komma och träffa rådet? 

• När ska SIM-korten till trygghetslarmen uppdateras/bytas ut? 

• Trygghetslarmen fungerar endast inom ett avgränsat området. Saknas 

information om detta. 

• När Corona-pandemin är över är det viktigt att fritidsgården Blixten 

kommer igång. 

• Problem med rökning har uppdagats i närheten av Luleå lokaltrafiks 

busshållplatser. 

• Rådet behöver aktivt göra trygghetsvandringar, exempelvis på Alcatraz. 

• Återkoppling från arbetet med Stadsparken önskas. 

 

11 Övriga frågor 

Inget övrigt. 

 

12 Mötet avslutades 

 
 

 

 

 

 Ordförande   Justerare 

 

 _________________________ _________________________ 

 Maritha Meethz  Liz Wennberg 
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