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Slutrapport av projektet ”Utveckling av anhörigstöd” för personer
som vårdar anhöriga/närstående
Bilagor:
1. Slutrapport anhörigstöd (Länsstyrelsens blankett)
2. Slutredovisning anhörigstöd (Eget dokument)
3. Slutrapport Volontärsam ordning
4. Äldrestrategi med gällande handlingsplan
5. Projektplan 040 (Older People for Older People)

Bakgrund
Anhöriga eller närstående svarar för omfattande hjälp- och stödinsatser till
personer som behöver tillsyn, vård och omsorg för att klara sin vardag. Insatser
som utan den anhöriges hjälp skulle tillfalla den kommunala omsorgen och
hälso- och sjukvården. Den informella omsorgen som utförs av familjen och
andra närstående har länge varit en självklarhet men under senare år har
anhöriga/närståendes behov av stöd allt mer påtalats.
Luleå kommuns socialförvaltning ansökte och beviljades medel för ett projekt
för tiden 2005-11-01—2006-10-31. Syftet var att kartlägga anhörigvårdares behov
av hjälp- och stödinsatser och därefter upprätta en behovsbeskrivning. Utifrån
denna behovsbeskrivning beslutade nämnden att ansöka om ytterligare
stimulansmedel från Länsstyrelsen för att projektanställa en anhörigkonsult
vars huvudsakliga arbetsuppgift var att utveckla anhörigstödet i kommunen i
enlighet med inlämnad ansökan.
I mars 2007 projektanställdes en anhörigkonsult som under
redovisningsperioden arbetat med:
• Information och samarbete
• Stödsamtal och rådgivning
• Anhöriggrupper
• Anhörigcafé
• Hemvårdsbidrag
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•
•

Anhörigdag
Omvärldsbevakning

Eftersom arbetet med den projektanställde anhörigkonsulten visade goda
resultat beslutade socialnämnden i november 2008 att stadigvarande från och
med 2009-01-01 anställa en anhörigkonsult. Uppdraget för kommunens
anhörigkonsult är att fortsätta arbetet med att utveckla anhörigstödet i
kommunen i enlighet med den kartläggning och de erfarenheter som
anhörigstödsprojektet gett.
De senaste årens projekt gällande anhörigstöd, finansierade med medel från
Länsstyrelsen, har bidragit till att socialtjänsten i kommunen är väl förberedd
för den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen som anger att socialnämnden ska
erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder.
Den ekonomiska redovisningen omfattar tiden 2006-01-01-2008-12-31.

Förvaltningens förslag till beslut
överlämna liggande slutrapport till Länsstyrelsen.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
överlämna liggande slutrapport till Länsstyrelsen.
_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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