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Sammanfattning
Socialnämnden och äldrenämnden har lagt fram ett gemensamt förslag till program för stöd till anhöriga som vårdar personer som är både över och under 65 år.
Programmet ersätter ”Anhörig/närståendepolicyn för Stockholms stads äldreomsorg” från år 2010. Programmet fokuserar på vilka aktiviteter staden ska vidta dels
på generell nivå, dels för att ge direkt stöd till de personer som vårdar eller stödjer
en närstående. Målgruppen ska fortsättningsvis benämnas ”anhöriga”. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att erinra mot socialnämndens och äldrenämndens
förslag till Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016. Men förvaltningen anser att samverkan mellan landstinget och staden för att ge anhöriga
bästa möjliga stöd behöver utvecklas genom att programmet förtydligas. Förvaltningen instämmer i att staden bör undersöka förutsättningarna för att erbjuda anhöriga ett webbaserat verktyg för råd, stöd och information.
Bilaga
1. Protokollsutdrag SoN 2012-06-12
2. Protokollsutdrag ÄN 2012-06-12
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3. Socialförvaltningens och äldreförvaltningens tj.utl. 2012-05-15
Remissbehandling
Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat ett program för stöd till anhöriga
2012-2016, som socialnämnden och äldrenämnden vid sina respektive sammanträden den 12 juni 2012 rekommenderat kommunstyrelsen att anta. Det föreslagna
programmet grundar sig på ett av socialförvaltningen och äldreförvaltningen den
15 maj 2012 gemensamt upprättat tjänsteutlåtande ”Stockholms stads program för
stöd till anhöriga 2012-2016”. Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder och till stadsledningskontoret. Remisstiden sträcker sig till den 30 november
2012. Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande bifogas.
Socialnämndens och äldrenämndens förslag
Stödet till anhöriga som vårdar en närstående förtydligades 2009 i socialtjänstlagen. I lagen står att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer
som vårdar närstående som är långvarit sjuka eller äldre som stödjer en närstående
som har funktionsnedsättning. Hittills har stödet huvudsakligen riktats till anhöriga till äldre personer, men intentionen med den skärpta lagstiftningen från år 2009
är att anhörigstödet ska vidgas och omfatta hela målgruppen. Socialförvaltningen
och äldreförvaltningen har därför utarbetat ett gemensamt förslag till program för
stöd till anhöriga som vårdar personer som är både över och under 65 år. Programmet ersätter Anhörig/närståendepolicyn för Stockholms stads äldreomsorg
som beslutades i kommunfullmäktige den 21 juni 2010. Socialförvaltningens och
äldreförvaltningens gemensamma förslag fokuserar på vilka aktiviteter staden ska
vidta dels på generell nivå, dels för att ge direkt stöd till de personer som vårdar
eller stödjer en närstående. Målgruppen ska fortsättningsvis benämnas ”anhöriga”.
Socialnämndens och äldrenämnden föreslår i korthet följande:
 programmet för stöd till anhöriga ska gälla till och med år 2016
 kontinuerliga uppföljningar görs i stadens integrerade ledningssystem ILS
 en utvärdering av stödet till anhöriga görs vid utgången av 2015
 relevanta riktlinjer som rör socialtjänstens arbete kompletteras med frågan
om anhörigstöd
 staden undersöker förutsättningarna för att kunna erbjuda anhöriga ett
webbaserat verktyg för råd, stöd och information
 frågan om stöd till anhöriga aktualiseras i den samverkansgrupp som finns
mellan staden och Stockholms läns landsting.
En vidareutveckling av programmet kan ske när resultatet av uppföljningarna och
utvärderingarna är tillgängliga.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 3 (3)

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har i allt väsentligt inget att erinra mot socialnämndens och äldrenämndens förslag till Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016.
Förvaltningen anser dock att samverkan mellan landstinget och staden för att ge
anhöriga bästa möjliga stöd behöver utvecklas genom att programmet förtydligas i
detta avseende. En försvårande faktor för samverkan är när den anhörige och den
närstående bor i olika delar av Sverige. Förvaltningen anser att frågan bör lyftas
och aktualiseras i den centrala samverkansgruppen mellan staden och Stockholms
läns landsting.
Förvaltningen instämmer i att staden bör undersöka förutsättningarna för att erbjuda anhöriga ett webbaserat verktyg för råd, stöd och information.
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