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Nytt vård- och omsorgsboende
Utformningen av framtidens äldreomsorg i Luleå Kommun är en angelägen
uppgift för socialnämnden. Aktuell befolkningsprognos fram till år 2035 visar
att gruppen 80 år och äldre kommer att öka med 47 %. Den demografiska
utvecklingen medför därför att fler bostäder anpassade till den åldrande
människans förutsättningar och behov måste tillskapas i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Idag finns äldreboenden (vård- och omsorgsboenden), Årgångshus och olika
seniorboenden i kommunen. Det som saknas är någon form av trygghetsboende utformad som den boendeformen presenteras i äldreboendedelegationens slutbetänkande. Med trygghetsboende avses en form av bostäder för
äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade men som ännu
inte är i behov av bostad i vård- och omsorgsboende. För tillgång till
trygghetsbostäder ska, till skillnad från plats i vård- och omsorgsboende, inte
biståndsbeslut krävas.
Den interna kartläggning som är gjord i projektet ”Bostäder för äldre” visar att
behov finns av nytt vård och omsorgsboende. Även om alternativa
boendeformer tillkommer kvarstår behovet av nya vård- och omsorgsboendeplatser utifrån den aktuella befolkningsprognosen. Därför har
kommunen fortsatt att utveckla och planera för äldres boende liksom för en
vård och omsorg som ska bidra till ett tryggt liv som äldre i Luleå.
Forskning visar att den samlade sjukdomsbördan med konsumtion av hälsooch sjukvård tenderar att vara koncentrerad till livets slutskede oavsett vid
vilken ålder detta inträffar. Ökad medellivslängd och därmed sammanhängande ökning av de äldre åldersgrupperna medför ett allt större antal
multisjuka äldre och äldre med demenssjukdomar. För att kunna erbjuda
äldre och deras anhöriga det stöd de behöver krävs välplanerade och flexibla
lösningar med anpassade miljöer.
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I socialnämndens uppdrag ingår att tillse att vård- och omsorgsboendeplatser
finns i tillräckligt antal för kommunens medborgare. Med utgångspunkt från
befolkningsprognosen bedöms att ca 70 nya vård- och omsorgsboendeplatser
krävs för att möta behovet hos den ökande andelen äldre. Bedömningen av
antalet platser baseras på att även trygghetsboenden tillskapas i enlighet med
förslaget i projektet ”Bostäder för äldre”. Beslut avseende trygghetsboende
ligger dock inte inom socialnämndens ansvarsområde.
I samband med planeringen av nya vård- och omsorgsboendeplatser kommer
en översyn att göras av befintliga äldreboenden och möjligheter att använda
ett antal av dessa för nämndens andra verk samhetsgrenar alternativt att de
konverteras till trygghetsboenden.

Förvaltningens förslag till beslut
- behovet av nya vård- och omsorgsplatser inarbetas i planen för 2011 – 2013.
_______

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med förvaltningens förslag

_______

Socialnämnden beslutar
- behovet av nya vård- och omsorgsplatser inarbetas i planen för
2011 – 2013.
______

Beslutsexpediering
Verksamhetschefer och enhetschefer stab, Ingegerd Bucht, ansvarig för lokaler
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