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Bårhusverksamheten i Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Kommunen har ansvar för att ombesörja såväl transport som förvaring av
avliden fram till bisättning. Det gäller för avlidna i särskilt boende och enligt
upprättat avtal med primärvården i ordinärt boende. För detta finns avtal och
rutiner upprättade, dels för transport till bårhus och dels för förvaring i
bårhus. Avtalen och rutinerna följer Socialstyrelsens rekommendationer i
enlighet med SOSFS 1996:29.
Bårhusverksamheten i Luleå kommun
Bårhusverksamheten i Luleå kommun bedrivs på Björkskatans vårdcentral,
Höstvägen 7. Verksamheten följer Socialstyrelsens rekommendationer i
enlighet med SOSFS 1996:29 och rutiner har upprättats av medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS). Bårhusverksamheten innebär bl.a. att Luleå kommun
tillhandahåller en vaktmästare, vilkens uppgift är att efter överenskommelse
med berörda; primärvårdens läkare, obduktionstekniker,
begravningsentreprenör, ambulans och polis, göra bårhuset tillgänglig, samt
att närvara vid visning av avliden så att närstående kan ta ett sista farväl.
Vid dödsfall utanför sjukhus finns rutiner utarbetade på samma sätt i enlighet
med ovannämnda föreskrift SOSFS 1996:29 (M) om hur den avlidne ska
omhändertas. Rutinerna är avsedda att användas av läkare, sjuksköterskor
och vårdpersonal i Luleå och Bodens primärvård och i Luleå respektive
Bodens kommun samt för akutmottagningen vid Sunderby sjukhus. Alla som
avlider utanför sjukhus i Luleå kommun, ska transporteras till bårhuset vid
Björkskatans vårdcentral. I de fall kistläggning är gjord i den avlidnes hem
eller i äldreboende sker transporten direkt till bisättningslokalerna vid
Gammelstads eller Örnäsets kyrkogård.
När det gäller transport av avlidna finns avtal upprättat mellan Luleå
kommun och begravningsbyråerna för tiden 2006-01-01 – 2008-12-31 och
omfattar transport av avlidna från äldreboendet till bårhuset
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Vid Råneå Vårdcentral, Klockarängens äldreboende, finns ett kylrum som för
närvarande används av begravningsbyråerna, primärvården samt
äldreboendena. Användandet av detta kylrum för bårhusverksamhet är
emellertid inte lämpligt, eftersom Luleå kommun inte har någon vaktmästare
anställd där, som kan ta ansvar för att verksamheten bedrivs enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:29.
Socialförvaltningen ser en avveckling av detta kylrum för bårhusverksamhet
nödvändigt för att trygga ett bra omhändertagande av avlidna personer i
Råneå med omnejd.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

Att fr.o.m. 2009-01-01 avveckla användandet av kylrummet på
Klockarängens äldreboende så att all bårhusverksamhet lokaliseras till
Björkskatans vårdcentral, Höstvägen 7 i Luleå.

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

Socialnämnden beslutar
-

Att fr.o.m. 2009-01-01 avveckla användandet av kylrummet på
Klockarängens äldreboende så att all bårhusverksamhet lokaliseras
till Björkskatans vårdcentral, Höstvägen 7 i Luleå.

_____

Beslutsexpediering
Begravningsbyråerna; Luleå begravningsbyrå, Fonus Gammelstad, Fonus
Luleå, Råneå begravningsbyrå, Bodens begravningsbyrå, Fonus Boden,
Harads begravningsbyrå, samt Primärvården Luleå och verksamhetsområde
särskilt boende Luleå kommun och MAS
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