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Äldreförvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att avslå Äldrekontakts ansökan om projektbidrag.

Gunnel Rohlin
direktör

Sammanfattning
Föreningen Äldrekontakt har inkommit till äldreförvaltningen med en ansökan om
ett projektbidrag på 750 000 kronor. Projektbidraget ska finansiera en modell för
att bryta den sociala isoleringen för äldre. Man kommer att skapa grupper där 8
äldre ingår, 5 volontärchaufförer som skjutsar de äldre till möten som alterneras
mellan 6 volontärvärdar.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till projektets inriktning. Att med olika
insatser och aktiviteter bryta den sociala isoleringen för äldre gör att livskvaliteten
för målgruppen ökar.
Förvaltningen anser dock inte att projektet kan ses som en stadsövergripande
verksamhet. De lokala Äldrekontaktgrupperna, trots att de är flera stycken, ändå är
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att betrakta som lokala verksamheter då respektive grupp kommer att ha kontakter
med stadsdelsförvaltningen och andra lokala organisationer.
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden avslår Äldrekontakts ansökan om
projektbidrag.
Ärendet
Äldrekontakt är en allmännyttig ideell förening med ändamål att bryta social
isolering hos ensamstående som har svårt att ta sig ut på egen hand. För att bryta
isoleringen har Äldrekontakt i liten skala testat en ny volontärmodell i Sverige i
över ett år som visar att man med en enkel insats endast en gång i månaden kan
göra stor skillnad i isolerade äldres liv. Volontärmodellen kommer från England
där den framgångsrikt bedrivits sedan 1965.Modellen har utvärderats och påvisar
positiva för de äldre som deltagit.
Äldrekontakt har bedrivit en pilotgrupp med 8 äldre och 10-12 volontärer under ett
år för att utveckla och anpassa modellen till svenska förhållanden. Eftersom de
flesta äldre med rörelsesvårigheter har någon form av hemtjänst eller annan insats
från kommunens äldreomsorg har Äldrekontakt upprättat ett samarbete med
Norrmalms stadsdelsförvaltning. Idag hjälper exempelvis hemtjänstpersonal,
anhörigkonsulent, syn- och hörselinstruktör och uppsökande verksamheten äldre
att komma i kontakt med Äldrekontakt.
Med hjälp av frivilliga hjälper Äldrekontakt isolerade äldre att få kontakt med
andra i samma situation. Föreningen skapar små Äldrekontaktgrupper i
bostadsområden. En Äldrekontakt grupp består av 8 äldre, 5 volontärchaufförer
som skjutsar och sex volontärvärdar som turas om att ta emot de äldre i sitt hem
(11ggr/år).
I dagsläget driver föreningen två Äldregrupper på Norrmalm med målet att starta
upp minst 4 grupper till under 2010. Får föreningen ansökt projektbidrag kommer
målsättningen istället bli minst 8 nya grupper i olika stadsdelar.
Föreningen ansöker om ett projektbidrag på 750 000 kronor för 12 månader med
start juni 2010.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen anser att den problembild som beskrivs i Äldrekontakts
ansökan är riktig. Många äldre stockholmare lever isolerade och utanför
samhällsgemenskapen. Detta oaktat om man behärskar det svenska språket eller ej
samt har viss funktionsnedsättning. Social isolering kan innebära många negativa
effekter för den äldre som depressioner, förlora sitt oberoende och behöva mer
stöd i hemmet eller av tidigareläggning av flytt till särskilt boende.
Äldrekontakt har startat ett pilotprojekt där Norrmalms stadsdelsförvaltning varit
involverade. Projektet håller fortfarande på och har uppskattats av de äldre.
Föreningens modell bygger på att små lokala Äldrekontaktgrupper skapas i
bostadsområden. Deltagarna i resp. grupp kommer från ett geografiskt begränsat
område, vilket bör medföra att dessa personer tillhör samma stadsdelsnämnd.
Äldreförvaltningen anser att dessa grupper är mer att definiera som lokala och inte
stadsövergripande verksamheter. Såsom pilotprojektet varit har ett samarbete
byggts upp mellan Äldrekontakt och Norrmalms stadsdelsförvaltning. En
förutsättning för modellen är att kontakter upparbetas med t.ex. stadens
äldreomsorg för att därigenom hitta de personer som uppfyller kriterierna.
Av föreningens ansökan framgår att organisationer som t.ex. stadsdelsförvaltning
Hägersten-Liljeholmen och lokala kyrkliga församlingar på eget initiativ redan
kontaktat föreningen och visat sitt intresse.
Enligt ansökan kommer de äldre att i respektive grupp att träffas 11 ggr/år.
Äldreförvaltningen anser att utbudet de äldre erhåller är litet i relation till den
totala kostnaden om 750 000 kronor.
Med hänvisning till ovanstående föreslår äldreförvaltningen att ansökan från
föreningen Äldrekontakt om projektbidrag om 750 000 kronor avslås.

Bilagor
1. Den ideella förningen Äldrekontakts ansökan
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