
4.7 Utveckla S:t Anna 2015-2020

Arbetsgrupp: Boende 
Aktuell fråga/förslag/vision: Utveckla äldreboende och hemtjänst i S:t Anna

I kommunens äldreomsorgsplan framgår att vi har ett ökat behov av platser i äldreboende. Vi blir  
fler och fler äldre och de äldre är friskare och bor kvar längre tid i hemmet, vilket kommunen också  
strävar efter. I S:t Anna är det många som tar chansen att flytta ut till skärgården just i samband  
med pensionen, när man inte längre behöver pendla till arbetet. Här finner man natur och  
livskvalitet med städernas service på lagom avstånd.

Trots att 50% av kommunens invånare bor på landsbygden är det bara 22% av de befintliga  
äldreomsorgsplatserna som finns på landsbygden. Redan idag är det alltså motiverat med en  
omfördelning, eventuella nya platser obeaktade. I S:t Anna finns billig mark, gott om plats och ett  
akut behov av utveckling och fler arbetstillfällen.

Frågan föreslås att genomföras på följande sätt:

När kommunen diskuterar och planerar för ett nytt vårdboende för att möta den ökande efterfrågan  
bör en placering i S:t Anna övervägas. I anslutning till Stenbrinken finns plats och mark, vatten,  
avlopp och övriga faciliteter och omedelbar närhet till väg 210, som är i bra skick och bara ger ca  
20 minuters resa till Söderköping.

Fler platser på äldreboende i S:t Anna bör kompletteras med en knutpunkt för hemtjänsten och en  
träffpunkt för äldre, både boende och besökare. I området finns tillgång till fantastisk natur och S:t  
Anna erbjuder också ett stort antal aktiviteter och evenemang året runt, genom framför allt  
föreningar i området. 

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling: □ Något  □ Mycket  □ Avgörande
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen: □ Liten  □ Medel  □ Krävande

För kommunförvaltningen
Förslaget behandlas datum, tid och forum: 
□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:

□ Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 


