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Information om projektet O4O, Older for Older People – ett EUprojekt
Bilagor: OH-bilder från informationen

Ärendebeskrivning
Marianne Pedersen, chef utveckling, samt Matz Engman,
projektledare/konsult från företaget Evado, informerar om rubricerade
projekt.
Projektet O4O, Older for Older People, är ett transnationellt projekt inom
Norra Periferin (NPP). Syfte är att utveckla servicetjänster i glesbygd för äldre
och av äldre. Att se äldre som en tillgång för samhället och inte som en börda
är en del av projektets grundtankar.
Viktiga är att ta itu med effekten av ett åldrande samhälle. Att hitta
innovativa sätt att tillhandahålla den service som behövs för äldre människor
är en betydelsefull strategisk fråga för många länder och i synnerhet i
områden som är glest befolkat med hög andel äldre i befolkningen.
Projektet leds av Scotland (University of Aberdeen) och högländerna i norra
Scotland. Partner i projektet förutom Luleå kommun; är Nord Irland med
Belfast, Finland med Nurmes och Kajaani, Grönland, Nuuks kommun och
Glasgow i Scotland.
Projektet har pågått sedan 2008 och avslutas 2010. Erfarenheterna från det
transnationella samarbetet visar bl.a. att förutsättningarna är olika hos
deltagande projektpartners. Sverige med Luleå kommun har en rik välfärd
uppbyggd kring äldre i jämförelse med t.ex. Grönland. Finland har av
tradition ett utbyggt volontärarbetare som ger servicetjänster till äldre. Sociala
företag i form av kooperativ verksamhet är mer frekvent i vissa länder.
Rubricerade information berättar att Luleå kommun har tre pilotprojekt som
kommit långt i processen, att skapa förutsättningar för äldre att bo kvar i sina
hem i glesbygd. Projekten är ”IT är Sundom”, ”Trygga Jämtön” samt
”Hälsogallerian i Nemisel”. Den springande punkten för samtliga projekt är
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att skapa mötesplatser, där äldre och unga möts och förutsättningar skapas för
att människor kan hjälpa varandra. Samt att inom ramen för dessa
verksamheter få synergieffekter i from av tjänsteproduktion och ta vara på
entreprenörsandan hos människor. Projekten kommer att vara
mönsterbildande för andra glesbygdskommuner i framtiden.
De återstående 12 månaderna av projektet innebär att fortsätta aktiviteterna i
pågående projekt. Informera om dem internt i kommunen samt externt och att
arbeta med långsiktig finansiell lösning för O4O piloter. Partnerkonferenser
kommer att ske i Nurmes, Finland och Grönland, en nationell slutkonferens i
Luleå och en transnationell slutkonferens i Inverness i Scotland.
Projekten ska generera ett ”Toolkit” (verktygslåda) för att föra vidare metoder
att arbeta med om; hur man skapar ett rikt och meningsfullt liv och
underlättar kvarboende för äldre människor i glesbygd.

Socialnämnden beslutar
- lägga informationen om projektet O4O, Older for Older People – ett EUprojekt till handlingarna.
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