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Dnr 2009/158-73

Råneåkonceptet
Bakgrund
Socialnämnden antog i februari 2009 en ny handlingsplan för kommunens
äldreomsorg för perioden 2009-2011. I planen ingår att fortsätta arbetet med
sturkturförändringar inom verksamhet ordinärt boende och äldreboende.
Genom att erbjuda god vård på ett mer kostnadseffektivt sätt kommer mindre
enheter i särskilt boende att avvecklas medan andra enheter byggs ut.
En del i detta arbete är att se över och förändra delar av äldreomsorgen i
Råneå. I liggande förslag kommer framförallt Klockarängens äldreboende och
hemtjänsten att beröras.
Under 2008 har en mötesplats med ett solrum iordningställts och invigts i
Klockarängens lokaler. Syftet är att skapa ett resurscentrum liknande Fyrens,
men i mindre skala, i den norra delen av kommunen. Ett resurscentrum som
innefattar äldreboendeplatser, korttidsvård, mötesplats, anhörigstöd och en
samlad hemtjänst m.m. ska utgöra den struktur som är nödvändig för att möta
framtidens behov på ett kostnadseffektivt sätt. Att bryta social isolering är en
angelägen uppgift för god kvalitet.
Klockarängen
Klockarängens äldreboende består för närvarande av 41 boendeplatser
fördelade på två avdelningar. Klockarängen är ett före detta sjukhem som
Luleå kommun tog över i samband med ädelreformen 1992.
39 av boendeplatserna saknar egen toalett och dusch. Rummens storlek är
mellan 16,3-28,3 kvm. Under 2008 har beläggningen på Klockarängen varit låg
totalt 2803 dygn utan beläggning vilket motsvarar ca. 8-10 boendeplatser som
ej nyttjats per månad.
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Hemtjänsten i Råneå, Persön, Vitå, Niemisel och nattpatrullen ger vård- och
omsorg till personer i ordinärt boende. Lokalmässigt är grupperna spridda i
området.
Under 2008 har tomma platser på Klockarängen nyttjats till korttidsvård, som
upskattats av de kunder som vistats där.
För en framgångsrik äldreomsorg krävs en genomtänkt struktur med en väl
fungerande hemtjänst, korttidsvård (avlösning, utredning konvalescens,
övergångsboende) och äldreboendeplatser som tillgodoser områdets behov
både vad gäller antal och innehåll.
För att tillgodose Råneåområdets behov av äldreomsorg framledes finns
behov av att tillskapa den struktur som presenterats ovan. I Råneå finns
förutom Klockarängen ytterligare två äldreboenden med totalt 67 lägenheter.
De flesta Rånebor väljer att bo på Västberga eller Forsbacka.
Mot bakgrund av detta och svårigheten att få beläggning på äldreboendet är
förslaget att Klockarängen förändras i dess nuvarande form och omvandlas
till Resurscentrum Råneå.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Klockarängen förändras till Resurscentrum Råneå,

-

Råneåbygdens hemtjänst samlas i Klockarängens lokaler tillsammans
med sina chefer,

-

10 platser korttidsvård tillskapas,

-

10 äldreboendeplatser med ev. inriktning demensvård tillskapas,

Kvarvarande 21 platser avvecklas.
_____
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Klockarängen förändras till Resurscentrum Råneå,

-

Råneåbygdens hemtjänst samlas i Klockarängens lokaler tillsammans
med sina chefer,

-

10 platser korttidsvård tillskapas,

-

10 äldreboendeplatser med ev. inriktning demensvård tillskapas,

Kvarvarande 21 platser avvecklas.
_____

Beslutsexpediering
Verksamhets- och enhetschefer stab
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