
Nu bygger vi nytt 
och renoverar 
Information till boende och närstående 
på Blomstergården och Orion.



Det här innebär att du som idag bor på Orion  
eller gamla Blomstergården behöver flytta i  
början av 2023. Vi förstår att det kan kännas  
besvärligt med en flytt och vi ska göra allt vi  
kan för att underlätta detta. 

Under hösten och vintern 2022–2023 kommer vi 
att göra individuella handlingsplaner för alla som 
berörs av flytten, där vi tillsammans med dig och 
dina närstående planerar för att det ska bli så bra 
som möjligt.

Enhetschefen på din avdelning kommer att  
bjuda in god man/förvaltare eller anhörig och  
dig som vårdtagare till ett vårdplaneringsmöte  
senast den sista februari 2023. Mötet blir anting-
en fysiskt eller via telefon. För de som önskar 
telefonmöte skickas information och blankett 
hem för att fyllas i och återsändas. 
 
När den individuella handlingsplanen är klar  
sammanställer och inventerar boendesamord-
naren tillgängliga platser och försöker i största 
möjliga mån tillgodose önskemål. 

Vi kontaktar dig, god man/förvaltare eller anhörig 
så snart det är klart med placering. Det kan bli 
inför att hela avdelningen ska flytta ut våren 2023 
eller tidigare om ditt önskemål går att tillmötesgå 
redan innan. Vi tar kontakt så snart vi vet mer!

Bakgrunden till satsningen som vi kallar ”Äldre- 
bygget” är att allt fler äldre i kommunen är i behov 
av särskilt boende och vi behöver därför utöka 
antalet platser. Dessutom är den gamla delen av 
Blomstergården och Orion inte anpassade utifrån 
de behov som finns. När Äldrebygget är klart får 
de äldre ett modernt och fräscht boende och 
personalen får bättre arbetsmiljö med praktiska, 
lättjobbade lokaler. 

Arbetet med att bygga nytt och renovera kommer 
genomföras i olika steg för att påverka verksam-
heten så lite som möjligt. Det nya boendet byggs 
först och tar emot boenden från Orion och gamla 
Blomstergården.

Krokoms kommun gör en stor satsning på att förbättra särskilt boende för äldre i centrala 
Krokom. På området Tullkvarnsvägen ska det byggas ett helt nytt boende och dessutom 
ska den gamla delen av Blomstergården totalrenoveras. Det särskilda boendet på Orion 
kommer att stängas. 

Äldrebygget
Nu förbättrar vi särskilt boende för äldre i Krokom

På nästa sida har vi försökt svara på några av de frågor som ni säkert har 
med anledning av den kommande flytten. Vi återkommer också med mer 
information längre fram.

Har du fler frågor redan nu är du välkommen att kontakta enhetschefen  
på ditt boende eller Ann-Marie Ågran, verksamhetschef Särskilt boende, 
0640-165 21.

Det nya boendet 
 på Tullkvarnsvägen byggs 
våren 2022 till våren 2023 

Orion och gamla 
Blomstergården  

töms under våren 2023

Gamla Blomstergården  
ska vara färdigrenoverad ett 

år senare, våren 2024

En ungefärlig tidplan ser ut så här



Vad är Äldrebygget? 
Krokoms kommun gör en stor satsning på att förbättra 
särskilt boende för äldre (SÄBO) i centrala Krokom. Det 
ska dels byggas ett helt nytt särskilt boende på områ-
det Tullkvarnsvägen, nära fotbollsplanen, dels ska den 
gamla delen av Blomstergården totalrenoveras. Det 
särskilda boendet på Orion kommer att stängas. 

Idag finns 70 särskilda boendeplatser för äldre (SÄ-
BO-platser) i centrala Krokom fördelat på Orion och 
Blomstergården. När Äldrebygget är genomfört kom-
mer det finnas 98 moderna SÄBO-platser - 60 på det 
nya boendet på Tullkvarnsvägen och 38 på Blomster-
gården, som blir ett anpassat demensboende. På 
Blomstergården ska det därutöver finnas ett modernt 
korttidsboende med totalt 15 platser. 

Krokoms kommun har upphandlat en extern leverantör, 
Förenade Care, som ska bygga och driva det nya bo-
endet på Tullkvarnsvägen. Blomstergården drivs även 
fortsättningsvis i kommunens regi. 

Varför genomförs Äldrebygget? 
Allt fler äldre i kommunen är i behov av särskilt boende 
och vi behöver därför utöka antalet platser. Dessutom 
är den gamla delen av Blomstergården och Orion inte 
anpassade utifrån de behov som finns. På Blomster-
gården finns till exempel inga egna kök och toaletter, 
och inga riktiga dörrar till rummen. 

På Orion ställer lokalerna till med problem när det 
gäller till exempel nattbemanning, och det är svårt för 
många av de boende att förflytta sig mellan våningar-
na. Dagens lokaler fungerar helt enkelt inte för verk-
samheten och uppfyller inte dagens krav. När Äldre-
bygget är klart får de äldre ett modernt och fräscht 
boende och personalen får bättre arbetsmiljö med 
ändamålsenliga lokaler. 

Hur kommer flytten gå till?
Under hösten och vintern 2022-2023 gör vi individuella 
handlingsplaner för alla som berörs av flytten. Tillsam-
mans med både boende och närstående planerar vi för 
att övergången till det nya boendet ska bli så bra som 
möjligt. Vi förstår att det kan kännas besvärligt med en 
flytt och vi ska göra allt vi kan för att underlätta. 

Vi har stor erfarenhet från liknande situationer, bland 
annat nedläggningen av Ranågården och bygget av 
nya Blomstergården och vi känner oss trygga med att 
det blir bra även den här gången. 

Hur ska jag ta mig till det  
nya boendet när det är dags?
När det är dags för själva flytten får du som ska flytta 
sällskap av någon ur nuvarande personal och ni träffar 
personalen på det nya boendet tillsammans. Själva 
transporten sker i första hand via färdtjänst. Ansökan 
om färdtjänst görs hos länstrafiken och kommunens 
biståndshandläggare kan vara behjälplig med ansö-
kan. Länstrafiken har en handläggningstid på cirka tio 
veckor så det är bra att ansöka i god tid. 
 
Den som inte har färdtjänst beviljad erbjuds taxiresa, 
alternativt promenad för den som vill och kan. Ett 
annat alternativ är förstås att anhörig följer med och 
ansvarar för transport.

Ska alla från gamla Blomstergården och 
Orion flytta till nya boendet?
Var varje enskild person erbjuds plats avgörs av 
behovet och de önskemål som framkommer i den 
individuella handlingsplanen. Om vi inte kan erbjuda 
plats enligt allas önskemål kommer behovet att styra. 
I första hand erbjuds plats på Tullkvarnsvägen, det vill 
säga det nybyggda äldreboendet i Krokom som ska 
drivas av Förenade Care. 

Ett begränsat antal platser kommer också att finnas 
på kommunens andra två särskilda boenden Hällebo 
och Solbacka. De som eventuellt inte får sitt första-
handsval får en tillfällig placering i väntan på en ledig 
plats och placeras samtidigt i byteskön. 

Vem står för flyttkostnaden?
Det gör kommunen. Vi anlitar en flyttfirma som hjäl-
per till och den som vill kan också få hjälp att ställa i 
ordning möblerna i det nya boendet. Kommunen står 
också för flyttstädning.

Frågor och svar



Praktiska saker som till exempel 
adressändring - vem gör det?  
Det gör i första hand anhöriga eller god man/ 
förvaltare, men vi lämnar ingen i sticket. Sådana här 
saker planerar vi för i den individuella handlingsplanen, 
så att du kan känna dig trygg med det praktiska. 

Vad kostar det och vad  
händer om jag inte har råd? 
Det nya boendet på Tullkvarnsvägen har en hyreskost-
nad på 7000 kronor per månad. Vad kostnaden blir på 
den nyrenoverade delen av Blomstergården vet vi inte 
ännu, men utifrån höjd standard kommer hyran höjas 
och bli likvärdig den på det nya boendet. Den som inte 
har råd har möjlighet att ansöka om bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten. 

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som har låg 
eller ingen pension och innebär att du ska kunna 
betala för din försörjning och ditt boende så att du får 
en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörj-
ningsstöd prövar Pensionsmyndigheten alltid om du 
även har rätt till bostadstillägg.

Vad händer med medarbetarna  
– börjar de jobba på det nya boendet?
Förenade Care rekryterar personal till det nya boendet 
och då får vi se hur många som söker sig dit. Vi kan 
inte säga idag vem som ska jobba var. Men vi kan 
däremot säga att behovet av medarbetare på särskilda 
boenden, i hemtjänsten och inom stöd och service inte 
kommer minska i kommunen, det kommer öka. Det 
finns stora behov inom flera områden. 

Renoveringen på Blomstergården  
– vad ska göras? 
Gamla Blomstergården ska totalrenoveras. Inner- 
väggar rivs och det görs en helt ny rumsfördelning. 
Varje boende ska ha egen toalett, eget kök och dörrar 
som kan låsas. Det blir nya fräscha ytskikt och nya in-
stallationer vad gäller el och ventilation. Brandskyddet 
ska förbättras med nytt sprinklersystem. 

 

På andra våningen i gamla Blomstergården byggs ett 
modernt korttidsboende och här anpassas  
lokalerna utifrån det. 

Varför ska inte kommunen  
driva det nya boendet ?
Kommunfullmäktige har beslutat att det nya  
boendet på Tullkvarnsvägen ska byggas och drivas av 
en extern leverantör. Det ska ge de äldre i kommunen 
större valmöjligheter och på ett positivt sätt stimulera 
till utveckling av äldreomsorgen. Kommunen har även 
fortsättningsvis det övergripande ansvaret att följa 
upp de krav på utförande och kvalitet som ställdes i 
upphandlingen. 
 
Varför ska Orion stängas och vad ska det 
bli i dessa lokaler?
Lokalen uppfyller inte de behov och krav som  
verksamheten har på ett särskilt boende. Idag är  
det till exempel väldigt svårt att klara bemanningen  
utifrån omsorgsbehovet och hur lägenheterna är  
planerade. Det är Krokomsbostäder som äger lokaler-
na och de har ännu inte beslutat vad de ska användas 
till i stället.  

Kommunens övriga särskilda boenden då, 
behöver inte de rustas upp?
Som det ser ut nu är det gamla Blomstergården som 
har störst behov; i dag lever inte lokalerna upp till de 
krav som ställs på särskilda boenden. Vi har också 
under de senaste åren gjort stora investeringar på 
boendena Hällebo och Sollbacka. 

På Hällebo har vi nyligen renoverat entrén och på Sol-
backa har demensavdelningen Österbo nyligen återin-
vigts efter renovering. På både Hällebo och Solbacka 
har vi också rustat upp utemiljöerna och investerat i 
nya sängar, taklyftar och larmsystem.

Besöksadress:  
Offerdalsvägen 8, Krokom
Postadress:  
835 80 Krokom

Tel: 0640-161 00 
E-post: krokoms.kommun@krokom.se

Frågor och svar


