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Länsstyrelsen, verksamhets- och enhetschefer i stab

Dnr 2007/134-73

Ansökan om medel för utveckling av stöd till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående
Bilaga: Projektbeskrivning ”Stöd till anhöriga” 2007-09-01 –- 2008-12-31
Ansökan om medel för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående
Luleå kommun och socialförvaltningen har tidigare tilldelats medel av
Länsstyrelsen i Norrbottens län till projekt som avser att på olika sätt bidra till
att öka livskvalitet för närstående till äldre, personer med funktionshinder
eller långvarigt sjuka. Regeringen har beslutat att avsätta ytterligare medel för
att stödja utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.
Under 2007 har socialförvaltningen uppmärksammat de behov som anhöriga
har påtalat genom att projektanställa en s.k. anhörigkonsult. Projektet pågår
under 2007 med medel som tilldelats via Länsstyrelsen.
Framtida behov
Inom verksamhetsområdet Funktionshindrade visar utvecklingen att andelen
äldre blir fler och många äldre med psykiska funktionshinder utvecklar
demens. Diagnostiken har förbättrats och andelen yngre med
neuropsykiatriska funktionshinder ökar. Ett strategiskt mål för verksamheten
Funktionshinder är härvidlag att ”skapa möjlighet till självständigt liv” med
mål att öka antal ”anhörigabarn” som deltar i nätverksträffar. Under hösten
2007 och 2008 är avsikten att arbeta med att utveckla stödet för närstående
som vårdar yngre med psykiska funktionshinder.
För att få kunskap om vilka stödformer som är mest angelägna att utveckla
ska en behovsinventering göras hos anhöriga/närstående som vårdar yngre
med funktionshinder.
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Socialnämndens strategi för framtidens äldreomsorg är att ha ett flexibelt
förhållningssätt både i analysen av behov och i lösningar med fler aktörer som
ansvarar för de äldre i kommunen. Frivilliga och
frivilligorganisationer kommer härvidlag att välkomnas som en samarbetspart
enligt fastställda uppdragsbeskrivningar.
Behovsanalys visar att anhörigvårdares stödbehov i huvudsak handlar om:
• Stödsamtal
• Korttidsboendet
• Information
• Avlösning i hemmet
• Träffpunkter
Socialförvaltningens handlingsplan att ha beredskap att möta framtida behov
kring stödet till anhöriga är följande:
Förlänga anställningen av en anhörigkonsult (100 %) 2008 01 01- 2008-12- 31
samt starta ett projekt med volontärsamordning i samverkan med O4O –
projekt (Other for Other) 50 %. 2008-01 01 –2009-12 –31.
Genom att starta två projekt som går under arbetsnamnet ”Stöd till anhöriga”
Projekt 1. Samordning av stödinsatser via anhörig konsult
Projekt 2. Stödverksamhet via volontärsamordning
Målet är att utveckla och etablera former för konkreta anhörigstöd genom att
anhörigkonsult finns i Luleå kommun och volontärverksamhet är etablerat.
Förslag till beslut
-

anta föreliggande projektansökan ”Stöd till anhöriga”

-

bifalla ansökan om 1, 056 mkr för att motsvarande lönekostnader för en
anhörigkonsult och volontärsamordnare samt för kostnader till
studieresa och kostnader för projektmöten inom ramen för de två
projekten; Samordning av stödinsatser via anhörig konsult
samt Stödverksamhet via volontärsamordning
_____
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Socialnämndens allmänna utskott beslutar
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

anta föreliggande projektansökan ”Stöd till anhöriga”.

-

bifalla ansökan om 1,056 mkr för att motsvarande lönekostnader för en
anhörigkonsult och volontärsamordnare samt för kostnader till studieresa och kostnader för projektmöten inom ramen för de två projekten;
Samordning av stödinsatser via anhörigkonsult samt Stödverksamhet
via volontärsamordning.

_____
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