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Frågor och svar 
Socialförvaltningens förslag på förändringar i äldreomsorgen vid öppnandet 
av Kronans vård- och omsorgsboende. 
 
Varför lägger socialförvaltningen fram det här förslaget? 
Andelen äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, i Luleå och 
Sverige som helhet. För att möta den utvecklingen arbetar 
socialförvaltningen med att förändra i verksamheten. Det handlar bland 
annat om att se över hur förvaltningen använder sina lokaler och säkerställer 
framtida kompetensförsörjning. Förslaget som socialförvaltningen lägger 
fram handlar om lokalförändringar i samband med att 126 platser öppnas på 
Kronans vård- och omsorgsboenden 2021. 
 
Vad innebär förslaget? 
Socialförvaltningens förslag innebär att fyra av kommunens vård- och 
omsorgsboenden flyttas till Kronan i samband med Kronans öppnande 2021.  
Det gäller: 
• Antnäs vård- och omsorgsboende, 20 platser 
• Hertsögårdens vård- och omsorgsboende, 18 platser 
• Lulsundets vård- och omsorgsboende, 18 platser 
• Örnens vård- och omsorgsboende, 70 platser. 
Totalt öppnas 126 av Kronans 144 platser. Resterade 18 platser tas i bruk vid 
behov. 
 
När ska det ske? 
Flytten kan starta i början på 2021 när Kronan beräknas vara inflyttningsklar. 
En tidplan upprättas under hösten 2019 under förutsättning att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Hur ska flytten gå till? 
Brukare flyttas till Kronan enligt den tidplan som tas fram. Det kommer inte 
bli en succesiv nedtrappning av varje boende. 
 
Vad händer med de äldre nu på boendena? 
Ingenting händer i nuläget. Brukare och anhöriga kommer få information i 
god tid om hur flytten ska gå till. 
 
Vad händer med Lulsundet som idag är ett allergiboende? 
Om socialnämnden fattar beslut utifrån förslaget så kommer verksamheten 
att planera för ett nytt allergiboende i befintligt bestånd. 
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Vad händer med personalen? 
Personalen får möjlighet att flytta med sina brukare till Kronan. 
Socialförvaltningen har stort behov av vårdpersonal och i nuläget ser 
vi inte någon övertalighet. 
 
På vilket sätt blir det här förslaget bättre för boende och personal? 
På Kronan planeras en tillgänglig utemiljö, en mötesplats med stora fönster, 
scen och öppen spis. Det kommer att finnas bastu och relaxrum. I 
boenderummen blir det bland annat stora låga fönster samt anpassad 
belysning och färgsättning för äldre personer. Kronan ska ligga i framkant 
och vara förberedd för digital teknik, som möjliggör ökad trygghet och 
självständighet för de boende. För personalen innebär det bättre vård- och 
arbetsmiljö. 
 
Vad händer med lokalerna? 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar över planeringen för de lokaler vi lämnar i 
Antnäs och på Örnen. Lokalerna på Hertsön och Lulsundet ska 
socialförvaltningen använda i sin verksamhet. 
 
Varför har dessa boenden valts ut? 
Socialförvaltningen har analyserat fördelar och nackdelar hos alla vård- och 
omsorgsboenden inom Luleå kommun och jämfört dem med varandra. 
Bland annat har 
• lokalernas storlek och utformning har varit viktigt, exempelvis är Hertsöns, 
Örnens och Antnäs boenden inte byggda från början som vård- och 
omsorgsboenden och har därför vissa brister 
• hänsyn har tagits till utvecklingen av antal äldre i olika geografiska 
områden, exempelvis minskar antalet äldre över 65 år i Sörbyarna och 
Hertsön. 
• Kronans placering har spelat roll, exempelvis ligger Lulsundet 
nära Kronan 
• behov av renovering har spelat in, exempelvis på Antnäs och Örnens 
boende. 
 
Innebär det här någon besparing i kr? 
Ja, en kostnadsminskning på cirka 25 miljoner kr 2021. 
 
När tas beslut och av vem? 
Förslaget behandlas i socialnämnden den 24 oktober 2019 (obs - flyttat från 
19 september). 


