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Yttrande gällande KPR:s förslag om inrättande och byggande av
Seniorernas hälsohus i Luleå
Bilagor: Förslag från KPR om inrättande och byggande av Seniorernas
hälsohus i Luleå

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen i Luleå kommun har fått in ett förslagsärende från
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) om inrättande och byggande av ett
seniorernas hälsohus i Luleå. En fråga som har behandlats i en studiecirkel
hos PRO.

Förvaltningens yttrande
Det är ett behjärtansvärt förslag som ställs med hänsyn till att "friskvård" är
viktigt och inte minst när man blir äldre. Med tanke på att vår åldersstruktur
går mot en allt äldre befolkning så är ju satsningar på hälsa för de äldre en
samhällsekonomisk vinst.
Socialförvaltningen ser i denna fråga en möjlig utveckling utanför kommunal
verksamhet och potentiella anordnare kunde vara i redan etablerad
verksamhet på de olika gym som finns i Luleå, Nautilus Gym, Impuls träning i
Luleå AB samt Helex. Dessa gym bedriver redan riktade verksamheter till
olika kundgrupper med gym, motion och personlig träning. Samtliga har ju
även tillgång till den specialist kompetens som KPR anför bör finnas i ett
”Hälsohus”, samt Helex som har sitt säte i Läkarhuset Hermelinen har även
nära till den medicinska kompetensen som skulle kunna tjäna de äldre med
eventuella provtagningar.
Ansvaret för vård och omsorg är förvisso kommunens skyldighet såsom KPR
anför. Dock måste ett ”Hälsohus” betraktas som ett åtagande utanför
kommunens skyldighet. Det finns begränsningar i nyttjandet av allmänna
medel och prioriteringar är frekvent förekommande i offentlig verksamhet.
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De bedrivs aktiviteter idag inom ramen för socialförvaltningens verksamheter
som främjar hälsa och sociala behov hos de äldre och denna verksamhet är
stadd under ständig utveckling.
KPR:s förslag att inrätta och bygga ett hälsohus för äldre är behjärtansvärt.
Socialförvaltningen ser dock potentiella verksamheter utanför kommunal
verksamhet som skulle kunna realisera detta förslag.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Återremittera ärendet till KPR för att ta vidare kontakter med redan
etablerade verksamheter på olika gym som finns i Luleå.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
_____

Återremittera ärendet till KPR för att ta vidare kontakter med redan
etablerade verksamheter på olika gym som finns i Luleå.

Beslutsexpediering
Kommunala Pensionärsrådet, Kommunstyrelsen
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