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Medborgarförslag om att bygga ett kombinerat äldreboende/dagis/fritids/förskola i Kallax by
Bilaga:
Förslag

Ärendebeskrivning
Kaisa Svensson anför följande i ett medborgarförslag.
• BEHOV
Barndaghem – förskola – fritids – äldreboende i gemensam byggnad Kallax by
• UNDERLAG FÖR BARN
Enligt egen undersökning av byborna år 2004 fanns det 33 barn under 5 års
ålder. Antalet barn sedan dessa har ökat och kommer att fortsätta att öka
under 2008. Känt faktum för oss är att trycket för nybyggnad är stort i Kallax
by samt att behovet av samhällservice därmed också ökar. Det är nödvändigt
att ha närhet till en tillfredställande barnomsorg inom närmaste åren.
I samband med unga familjer följer ett naturligt inslag av intressen till de
äldre och närheten till dem.
• UNDERLAG FÖR ÄLDRE
I nuläget finns det ett antal äldre som önskar ha möjligheten att alltid finnas
kvar i byn, samt att antalet äldre personer ökar kommande år. Det finns äldre
gamla Kallaxbor i stan som har önskat att återvända till byn då man inte
klarar sig själv. Det är ju också känt faktum att grannbyn Måttsund saknar hus
för de äldre och pga närheten till Kallax kan man tänka att det är önskvärt
även för Måttsundsborna med ett äldreboende i Kallax.
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•

FÖRSLAG

Att Luleå Kommun bygger ett gemensamt hus till barn och de äldre med
möjlighet till avskildhet för dem som så önskar.
Utrymmen för gemenskap:
Kök – matsal
Uteplats
Där man dagligen har kontakt med varandra i den mån som de äldre klarar av
och orkar med (se bilaga).
I den gemensamma miljön skulle barnen ge oerhört stor daglig ”dos” av
stimuli för de äldre, oavsett om den äldre deltar i, eller ser från fönstret,
barnens aktivteter ute.
Dessutom ökar barnens respekt och förståelse gentemot de äldre människorna
och blir ett naturligt inslag i barnuppfostran i en sådan offentlig miljö. Idag
har olika generationer pga arbete stora avstånd till varandra. Närhet med
dagliga möten mellan generationerna ökar tryggheten och förståelsen för
varandra. Eliminera åldersfixering i tidig ålder.
Det förslag som presenteras kan t.ex byggas på Kallax 1:11 eller 1:16.
För övrigt bör byggandet i Kallax by utvecklas mer eftersom det finns många
intressenter som önskar flytta till Kallax.
Ett ”dragspelshus” med flexibel personal som varvar arbete mellan de äldre
och barn, blir en stimulerande och eftertraktad arbetsplats.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Socialnämndens yttrande
Medborgarförslaget om ett kombinerat äldreboende/förskola är innovativt och
driftigt samtidigt som idén om naturliga möten mellan generationer är mycket
tilltalande.
Det finns dock några punkter som behöver tas i beaktande. Luleå Kommuns
befolknings statistik1 visar att det bor 21 personer som har fyllt 75 eller mer i
Kallax. Behovet av platser på äldreboende är därför relativt litet och kan
tillgodoses i redan befintliga boenden. Äldreboendena ute i Antnäs och på
Bergnäset ligger närmast till, drygt en mil från Kallax. Luleå Kommun har
idag 27 äldreboenden med totalt 869 boendeplatser.
I Luleå Kommun finns sedan tidigare några små äldreboenden och resultatet
visar att det är problematiskt med bemanning och att klara verksamheten
inom budgetram. Speciellt svårt är detta på kommunens små boenden ute i
byarna. Delvis beroende på att det är svårt att hitta personal, framförallt när
vikariebehov uppstår. Inom socialförvaltningen har en översyn av strukturen
på kommunens äldreboenden aktualiserats. Vid denna översyn kommer både
behovet av nya boendeformer och lokaliseringen av kommunens
äldreboenden att undersökas.

1

http://www.lulea.se/download/18.6eb58bee10bd2eb0cd980001611/sbk_befolkningen_Lulea.
pdf
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Luleå Kommun arbetar för att nyanställd personal inom äldreomsorgen som
skall ha undersköterskekompetens. Enligt förslaget behöver personalen i så
fall ha dubbel kompetens, undersköterska och förskollärare, något som kan bli
svårt att tillgodose.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget om att bygga ett kombinerat äldreboende/dagis/fritids/förskola i Kallax by men att se över kommunens behov av
nya boendeformer för äldre i samverkan med andra förvaltningar och
aktörer för att hitta nya kreativa lösningar för landsbygden och för den
övriga kommunen.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Förslaget innebär en intressant tanke och bygger på åldersintegrering som ger
en flexibilitet i lokalförsörjningen. I Luleå kommun har liknande lösningar
diskuterats över tid. Ingen lösning likt den föreslagna finns idag.
Långsiktsplanering för förskola är osäker och barn- och utbildningsförvaltningen följer befolkningsutvecklingen systematiskt. I dagsläget finns en
förskola inplanerad i Kallax 2010. Om det blir aktuellt beror främst på hur
utvecklingen ser ut för upptagningsområdet som helhet men även beroende
på skolans prioriteringar. Kallax ingår i Bergnäsets upptagningsområde som
även omfattar Bergnäset, Måttsund, Antnäs, Alvik, Bälinge, Ersnäs med flera.
Luleå kommun klarar idag att ge plats i förskola för de barn som bor i
upptagningsområdet. Ur verksamhetssynpunkt föredras fleravdelningsförskolor som ger bättre helhetslösningar.
I förslaget sägs även att det bl a finns ”ett antal äldre som önskar ha
möjligheten att alltid vara kvar i byn”. Barn- och utbildningsförvaltningen har
löpande avstämningar med socialförvaltningen och de uttrycker i dagsläget
inga planer på äldreboende i Kallax.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar avstyrka medborgarförslaget om att
bygga ett kombinerat äldreboende/förskola/fritids i Kallax by.

Kommunala pensionärsrådets yttrande
Kommunala pensionärsrådet anser att boendeformen äldreboende inte är en
bra kombination med ett dagis/fritids/förskola. De äldre är allt för dåliga för
att kunna ha ett utbyte av närheten till barnen. Däremot är man positiv till att
kombinera boendeformen trygghetsboende med ett dagis/fritids/förskola. Där
finns möjligheter till stort utbyte mellan de äldre och barnen.
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
- avslå medborgarförslaget om att bygga ett kombinerat äldreboende/dagis/fritids/förskola i Kallax by men föreslår att frågan om ett kombinerat
boende i form av trygghetsboende/dagis/fritids/förskola utreds vidare.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget.
_____

Yrkande
Camilla Hansen (c) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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Yrkanden
Yvonne Stålnacke, Carola Lidén (c) och Börje Lööw (v) yrkar bifall
socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå medborgarförslaget om att bygga ett kombinerat äldreboende/dagis/fritids/förskola i Kallax by men att se över kommunens behov
av nya boendeformer för äldre i samverkan med andra förvaltningar
och aktörer för att hitta nya kreativa lösningar för landsbygden och för
den övriga kommunen.

_____

Beslutsexpediering
Kaisa Svensson, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kommunala
pensionärsrådet
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