
ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Sammanträdesdatum Blad 
 
Socialnämnden 2012-04-04 33 
 
Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. 
 
Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande 

Ylva Stråhle Andersson, (s) 
Johnny Bäckström, (s) 

 Ingrid Tagesdotter, (v) 
Marja Lundmark (c) 
Pia Klockljung, (c) 

 Annika Öberg, (m) 
Björn Lundberg (s) tjg ers  
Malin Karlsson (v), tjg ers 
 

 
Övriga närvarande Agneta Lundström, (c), ej tjg ers 

Håkan Sandgren (v), ej tjg ers,  
Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Daniel Nyholm 
Camilla Jansson 
Maud Lindberg 
Gabriella Stockmann 
Marie Westermark 
Marie Lidström 
Eva Granlund 

 
 
Utses att justera Ingrid Tagesdotter 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2012-04-17 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Ann-Sofi Levander Paragrafer 26-26 
 
   
 Ordförande Henning Åhman 
 
   
 Justerande Ingrid Tagesdotter 
 
 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-04-04 
 
Datum då anslaget 2012-04-17 Datum då anslaget 2012-05-09 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Ann-Sofi Levander 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-04-04 34 
 

 

Ärendeförteckning 
 
 

Sn § 26 Dnr 00451/2010 734
Omstrukturering av kommunens äldreboende och korttidsplatser 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-04-04 35 
 

 

 
 
Omstrukturering av 
kommunens äldreboende 
och korttidsplatser 

Sn § 26 Dnr 00451/2010 734 
 
Arvidsjaur kommun har 6 500 invånare varav mer än 25 % över 65 år. 
Åldersgruppen över 65 år kommer att öka med ca 250 personer de närmaste 
fem åren. 
 
I Arvidsjaurs kommun är medelåldern på dem som bor på vård- och 
omsorgsboenden 85-86 år och man bor ca två år på ett vård- och 
omsorgsboende, vilket får anses som en väldigt lång tid jämfört med många 
andra kommuner. 
 
Skillnaden mellan en plats i vård och omsorgsboende och genomsnittligt 
hjälpbehov via hemtjänst är ca 500 000/år och person. Vård och 
omsorgsboende beräknas kosta 605 779/år och person, hemtjänsten kostar  
ca 106 000/år och person. 
 
Kommunen behöver äldreomsorg som attraherar arbetskraft. I dagsläget är 
det svårt eftersom unga flyttar från kommunen och få utbildar sig inom 
vårdyrket. Kommunen måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser där 
arbetsmiljön är bra. Det gynnar redan befintliga arbetstagare och är 
förhoppningsvis en fördel vid rekrytering. 
 
En större omstrukturering behöver därför göras med anledning av att en del 
vård- och omsorgsboenden som kommunen ansvarar för inte är anpassade 
efter de behov som finns. Kommunens måste samtidigt tänka på ekonomin 
när antalet äldre blir ännu fler än idag. 
 
Solbacken och Ringelsta, två av kommunens vård- och omsorgsboenden är 
byggda som servicehus, med lägenheter och korridorer. De byggdes för att 
passa friskare äldre. Idag är vårdbehovet betydligt större än de var när 
boendena byggdes. Vården kan inte genomföras på bästa sätt och 
arbetsmiljön blir lidande. 
 
Målet är att vård- och omsorgsboendeplatserna på sikt kan effektiviseras och 
att de enheter som är små och sämre anpassade för dagens målgrupp läggs 
ner. De platser som frigörs kan utan ombyggnad fungera som 
trygghetslägenheter. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Socialnämnden 2012-04-04 36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till: 
. Kommunfullmäktige 
 

forts. Sn § 26. 
 
Kommunens äldreomsorg, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende får 
högt betyg i nationella jämförelser och den goda kvaliteten arbetar 
verksamheterna för att bibehålla.  
Den hälsofrämjande aspekten är en viktig; socialt innehåll och tillgänglighet 
ska vara ledord. 
 
För att utreda hur hälsofrämjande boende för äldre bättre kan tillämpas i 
Arvidsjaurs kommun så har ett projekt genomförts med syfte att; 
 

 Redovisa behoven av olika typer av boendeformer för äldre baserat 
på kommunens befolkningsprognos, 

 Redovisa förslag på utbyggnadsprogram för olika typer av bostäder 
för äldre, samt 

 Redovisa preliminär investerings- och driftskostnadskalkyl för en 
utbyggnadsplan. 

 
Socialnämnden förordar en nybyggnation av vård och omsorgsboende med 
36 platser i anslutning till Ringelsta. Beräknad kostnad för nybyggnation är 
ca 35 miljoner kronor. 
 
Under förutsättning av att nybyggnation påbörjas kan de lägenheter som 
frigörs från nuvarande vård och omsorgsboende på Ringelsta och Solbacken 
att användas som trygghetsbostäder. Som trygghetsbostäder kräver de inte 
någon ombyggnad och den nuvarande kön på ca 50 personer skulle därmed 
kunna minska. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
 
att godkänna föreslagen omstrukturering innebärande en nybyggnation av 

ett vård- och omsorgsboende med 36 lägenheter för en kostnad av ca 35 
Mkr, i anslutning till Ringelsta 

att Ringelsta och Solbacken görs om till trygghetsboende, under 
förutsättning att medel till nybyggnation beviljas. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 



ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2012-04-04 
 
Ordinarie ledamöter: 

 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Henning Åhman 1          

 2 Ylva Stråhle Andersson 1          

 3 Hanna Lundgren -          

 4 Johnny Bäckström 1          

 5 Vakant -          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Marja Lundmark 1          

 8 Pia Klockljung 1          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Björn Lundberg 1          

 2 Ruschadaporn Lindmark           

 3 Rose-Marie Grundström           

 4 Lena Karlsson           

 5 Malin Karlsson 1          

 6 Håkan Sandgren 1 ej tjg          

 7 Agneta Lundström 1 ej tjg          

 8 Sten Scherman           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 11          
 


