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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Åström

2020-03-03

Dnr SON 2020-270

Social – och omsorgsnämnden

Anhörigcentrum, ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende anhörigcentrum
förlängs under perioden 2021-05-01 – 2023-04-30.
2. Beslutet förutsätter att äldrenämnden fattar motsvarande beslut.
Ärende
Nuvarande verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
anhörigcentrum gäller från och med 2018-05-01 till och med 2021-04-30 med
möjlighet till förlängning vid två tillfällen med två år per gång.
Verksamheten finansieras både av social -och omsorgsnämnden och
äldrenämnden och båda nämnderna har nu att ta ställning till om nuvarande
verksamhetsuppdrag ska förlängas.
Verksamheten är etablerad inom Leanlink Råd och stöd och utifrån statistik
finns en stor efterfrågan från anhöriga i olika ålderskategorier.
Utvecklingsarbete pågår både i form av vidareutbildning för personal men även
i arbetssätt för att möta olika grupper av anhöriga.
Medel för verksamheten finns avsatta inom båda nämndernas ram.
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Bakgrund
Nuvarande verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
anhörigcentrum gäller till och med 2021-04-30 och omfattar 4080 stödtimmar,
individuellt och i grupp.
Verksamheten finansieras både av social –och omsorgsnämnden och
äldrenämnden och vänder sig till personer över 18 år som av olika anledningar
behöver stöd i sin roll som anhörig, t ex: Anhöriga till personer i alla åldrar
som har någon form av funktionsnedsättning, anhöriga som vårdar och/eller
lever med en närstående över 65 år med nedsatt funktionsförmåga pga
somatisk sjukdom eller demenssjukdom, anhöriga som nyligen mist en
närstående som de vårdat, anhöriga till vuxna missbrukare.
Syftet med verksamheten är att ge ett psykosocialt stöd samt främja psykisk
och fysisk hälsa för personer som vårdar eller stödjer närstående eller har en
anhörig med missbruksproblematik.
Uppföljning
Verksamheten är utifrån statistik välbesökt med 146 aktuella personer mars –
december 2019, vilket är i paritet med kraven i uppdraget. Statistiken visar att
det i målgruppen är en jämn fördelning mellan yngre (under 65 år) och äldre
(över 65 år). Taktil massage och enskilda samtal är, enligt verksamheten,
populära insatser som erbjuds.
Verksamheten bedriver utvecklingsarbete och omvärldsbevakning för att
vidareutveckla arbetssätt och metoder. Samtlig personal i verksamheten har
utbildats i ACT och planering finns för att personalen ska få en
anhörigkonsulentutbildning under våren.
Tillägg sedan föregående uppdrag är att verksamheten även ska tillhandahålla
stöd till anhöriga till missbrukare. Här arbetar verksamheten till stor del med
insatser i form av enskilda samtal men strävar efter att höja efterfrågan på
grupporienterat stöd.
Verksamheten egna uppföljning, som genomförs löpande, visar på hög nöjdhet
avseende insatserna som erbjuds. Anhöriga återkommer till verksamheten och
uttrycker även att insatserna hjälpt dem vidare. Verksamheten upplever en stor
efterfrågan och de samarbetar med olika intresseföreningar, stödföreningar och
regionen i olika frågor och för att vid behov slussa individer vidare till annat
mer anpassat och varaktigt stöd. För att bättre kunna följa verksamhetens mål
avseende klienternas delaktighet och nöjdhet pågår ett implementeringsarbete
av utvärderingsverktyget FIT (Feedback in treatment) som även används inom
flera områden inom Råd och stöd.
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Då verksamheten uppfyller ställda krav föreslås nämnden att uppdraget
förlängs från och med 2021-05-01 – 2023-04-30
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för hel verksamhet utges från Social – och omsorgsnämnden med ca
1,4 mnkr och från äldrenämnden med 1,3 mnkr (inklusive lokalkostnad) och
finns inrymd i båda nämnders ram.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen genomförts den 16 mars 2020.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

