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Sammanfattning
Stadsrevisionen har sänt sin rapport Stöd till person som vårdar eller stödjer äldre
närstående på remiss till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Efter en lagändring i
socialtjänstlagen 2009 är kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller
stödjer en person som har funktionsnedsättning. Stadsrevisionen har granskat
stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Älvsjö och Spånga-Tensta samt Äldrenämnden och syftet har varit att bedöma om stadsdelsnämnderna och äldrenämnden har
en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga. I
detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens synpunkter på rapporten.
Bakgrund
Efter en lagändring i socialtjänstlagen 2009 är kommunerna är skyldiga att erbjuda
stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt
sjuk eller äldre eller stödjer en person som har funktionsnedsättning. I förarbetena
till lagstiftningen framhålls vikten av att kommunerna erbjuder olika typer av stödinsatser. Även kommunfullmäktige framhåller i sitt budgetdokument för 2010 vikBox 49039. S:t Eriksgatan 47 A
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ten av ett varierat och flexibelt utbud av stöd- och hjälpinsatser till dem som vårdar närstående.
Stadsrevisionen har granskat stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Älvsjö och
Spånga-Tensta samt Äldrenämnden utifrån sin roll att samordna och utveckla stadens äldreomsorg.
Syftet med Stadsrevisionens granskning har varit att bedöma om stadsdelsnämnderna och äldrenämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll
av insatserna för anhöriga. Granskningen har avgränsats till anhörigstöd inom äldreomsorgen. Följande frågor har belysts:
•

•
•
•
•

Har nämnden en tydlig styrning av arbetet med anhörigstöd – t.ex. strategi,
policy för anhörigstöd, riktlinjer för stödinsatser och uppsökande verksamhet och samverkan?
Hur säkerställer nämnden att lagstiftning och övriga regler samt de styrdokument som gäller för verksamheten följs?
Hur säkerställer nämnden att den som har behov nås av det stöd som erbjuds?
Hur säkerställer nämnden att det stöd som ges är anpassat till målgruppens
behov och önskemål?
Har nämnden tillfredsställande uppföljning av kommunfullmäktiges mål
för området och av verksamhetens kvalitet samt uppnådda resultat?

Regelverk, policydokument samt rutiner har studerats. Intervjuer har genomförts
med chefer och handläggare inom de granskade nämnderna. Verifiering har skett
med stöd av en begränsad aktgranskning för att undersöka om dokumentationen i
den närståendes personakt fokuserar på både den närståendes och den anhörigs
behov.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet Äldreomsorg. Stadsdelsnämndens
pensionärsråd har behandlat ärendet på sitt sammanträde den 14 mars 2011.
Resultat av revisionskontorets granskning
Nämndernas styrning av arbetet med anhörigstöd
Revisionskontoret bedömer att det finns en tydlig central styrning av arbetet med
anhörigstöd genom kommunfullmäktiges policy för anhörigstöd, budget för 2010
och äldreplan för 2007-2011. I dokumenten betonas vikten av att de anhörigas

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.4-582-2010
SID 3 (8)

behov uppmärksammas på ett tidigt stadium och att utbudet av stödinsatserna ska
vara varierat och flexibelt.
Revisionskontoret bedömer att det finns en koppling mellan Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan och kommunfullmäktiges budget vad gäller inriktningen på anhörigstödet och redovisningen av hur arbetet med stödet till de anhöriga ska bedrivas. Av nämndens verksamhetsplan framgår vilka resultat som ska
nås, på vilket sätt och hur resultaten ska följas upp.
Nämndernas insatser och stödformer
De tre granskade nämnderna har kommit olika långt i sitt arbete med att utveckla
stödet till anhöriga. Längst bedöms Kungsholmen ha kommit, vilket sannolikt
beror på att nämnden har arbetat med frågan under en längre period jämfört med
de två övriga.
Nämnderna erbjuder ett varierat utbud av stöd till anhöriga i överensstämmelse
med stadens anhörigpolicy. De tre nämndernas utbud har många likheter. Bland
annat erbjuds olika typer av öppna, ej biståndsbedömda stödformer, t.ex. tillgång
till anhörigkonsulent, enskilda rådgivnings- och stödsamtal anhörigcirklar samt
samtalsgrupper. Utöver dessa erbjuds ett antal biståndsbedömda insatser t.ex. hemtjänst, avlösning genom dagverksamhet eller i hemmet samt olika former av tillfälligt boende. I de flesta fallen är det den närstående som beviljas insatsen, t.ex. avlösning i hemmet, men den utgör samtidigt ett indirekt stöd till den anhöriga genom avlastning från vårdsysslan och bundenheten.
Granskningen visar att det även finns vissa skillnader mellan nämnderna i vilka
stödformer som erbjuds. Ett exempel utgör Kungsholmen som erbjuder en mötesplats för anhöriga med tillgång till stöd, social verksamhet och underhållning.
Kungsholmen kan även erbjuda akutplatser i form av två trygghetsplatser för dementa som den anhörige kan boka med kort varsel och efter biståndsbeslut. Verksamheten har skapats efter önskemål från medborgare, vilket enligt revisionskontoret visar en strävan från nämnden att ha ett utbud som kan tillgodose individers
olika behov.
Kommunfullmäktiges strävan, som den uttrycks i centrala styrdokument, är att
stödet ska sättas in i god tid. Granskningen visar dock att det är svårt att nå anhöriga i ett tidigt skede om inte den anhörige själv har insett sitt behov av stöd. Därför är det angeläget att nämnderna diskuterar nya tillvägagångssätt för hur dessa
anhöriga ska nås. En viktig faktor i arbetet med att identifiera anhöriga i behov av
stöd är att utveckla samarbete med utomstående aktörer, som privata utförare, in-
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tresseorganisationer och landstingets verksamheter. Likaså är det viktigt att anhörigstödet tydliggörs i de avtal som upprättas inom stadens kundvalssystem.
Granskningen visar att anhörigkonsulenten har en viktig roll i att ge stöd till anhöriga men också att samordna och utveckla stadsdelens anhörigstöd. Genom informationsinsatser och uppsökande verksamhet får de anhöriga kunskap om möjligheten till stöd. Kunskapen om att stöd finns vid behov kan skapa trygghet och
därmed utgöra ett indirekt och viktigt stöd till anhöriga.
Stadens anhörigpolicy anger att anhörigombud ska utses på arbetsplatserna med
uppgift att särskilt uppmärksamma och tillgodose de anhörigas situation och behov. Granskningen visar att anhörigombud finns i varierande utsträckning. Nämnderna rekommenderas att inventera förekomsten av anhörigombud så att anhörigpolicyn följs.
Revisionskontoret bedömer att nämnderna saknar en systematiskt insamlad kunskap om hur anhörigstödet fungerar, vilka grupper som nås av insatserna och om
insatserna passar. En analys bör ske av det stöd som hittills har erbjudits i relation
till det behov som har uttryckts i möten med de anhöriga, i anhörigenkät, i äldreombudsmannens årsrapport etc. Analysen kan utgöra underlag för nämndernas
fortsatta diskussioner och ställningstaganden om hur stödet bäst ska utformas.
Stadens centrala styrdokument anger att nämndernas stöd- och hjälpinsatser ska
erbjudas i samarbete med frivilligorganisationer. Granskningen indikerar att
nämnderna samarbetar med frivilligorganisationer för att kunna erbjuda ett brett
öppet stöd.
Enligt stadens anhörigpolicy ska anhörigkonsulenterna upprätta stödplaner vid
behov. Granskningen visar att sådana i princip inte upprättas och att kunskapen om
dess syfte är outvecklad. Äldrenämnden bör därför förtydliga syftet med stödplaner.
Förvaringen av anhörigkonsulentens minnesanteckningar bör förbättras. Minnesanteckningarna måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till
uppgifterna. Anteckningarna ska förstöras när de inte längre behövs.
Nämndernas uppföljning och kontroll
Granskningen visar att nämnderna saknar en samlad och tillförlitlig information
om de totala insatsernas omfattning, kvalitet och resultat. Detta gäller både de bi-

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.4-582-2010
SID 5 (8)

ståndsbedömda och de öppna insatserna. Nämnderna bör därför utveckla arbetet
med uppföljning och utvärdering av stödet till anhöriga.
Äldrenämnden bör utveckla system och former som möjliggör en samlad, tillförlitlig och enhetlig redovisning av verksamheten till kommunfullmäktige. Vidare bör
nämnden överväga att ytterligare tydliggöra anhörigperspektivet i stadens gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Detta för att säkerställa att även de anhörigas behov av stöd uppmärksammas vid handläggning av en närståendes ansökan om hjälp.
Revisionskontorets aktgranskning visar på svårigheten med att identifiera om beviljad insats avser stöd till den anhöriga eller till den närstående. Vidare visar
granskningen att de kontakter som biståndshandläggaren förmedlar till anhörigkonsulenten inte dokumenteras på ett systematiskt sätt. Anhörigkonsulenterna upprättar statistik för de öppna aktiviteter som genomförs, men denna är inte fullständig och inte heller enhetligt utformad i de granskade nämnderna.
Revisionskontoret bedömer även att stadens äldreomsorgsstatistik, som bygger på
uppgifter ur Paraplysystemet, kan vara ofullständig i de delar som avser stödet till
anhöriga. Intervjusvaren indikerar att de biståndsbedömda insatserna inte kodas i
Paraplysystemet på ett konsekvent sätt och därmed blir inte statistiken rättvisande.
Revisionskontorets bedömning är därför att det inte går att få en samlad information om stödet till de anhöriga. Det saknas alltså en fullständig redovisning av i
vilken omfattning de anhöriga ges stöd, vilken sorts stöd de anhöriga får och hur
stödet fungerar. Detta är otillfredsställande ur ett styrnings- och uppföljningsperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i revisionskontorets bedömning att stadsdelsnämnderna
och äldrenämndens styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga
och närstående behöver utvecklas på vissa områden.
Svårighet att nå anhöriga i ett tidigt skede.
Revisionskontorets granskning visar att det är svårt att nå anhöriga i ett tidigt skede om inte den anhörige själv insett sitt behov av stöd. Detta är även förvaltningens erfarenhet. Diskussioner pågår inom förvaltningen för att hitta nya sätt att nå
de anhöriga som är i behov av stöd. Bland annat diskuteras att anhörigkonsulenten
i samverkan med anhörigkonsulenterna från Norrmalm och Östermalms stadsdelsnämnder ska finnas tillgängliga på Sabbatsberg och S:t Görans geriatriska avdel-
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ningar för att svara på frågor från allmänhet och personal. Nämndens informationsfolder delas idag ut i så många sammanhang som möjligt men riktad information till alla makar som får något slags biståndsbeslut skulle kunna vara ytterligare
en möjlighet att nå ut till anhöriga.
Förvaltningen instämmer med revisionskontoret i vikten av samarbete med utomstående aktörer i arbetet med att identifiera anhöriga i behov av stöd. Kungsholmens anhörigkonsulent deltog under 2010 i ett samverkansprojekt, ”Mobila demensteamet”, med landstinget. Syftet var att hitta nya samverkansformer men projektet avslutades i förtid och utvärderingen är ännu inte klar. Ett nytt samverkansprojekt med landstinget startar under 2011 inom ramen för de statliga stimulansbidragen. Projektet innebär att utveckla demensteam på Kungsholmen utifrån gemensamma patienter och med koppling till stöd för dessas anhöriga.
Stödplaner
Enligt stadens anhörigpolicy ska anhörigkonsulenterna upprätta stödplaner vid
behov. Revisionskontorets granskning visar att sådana i princip inte upprättas och
att kunskapen om när och hur de ska upprättas är outvecklad. Förvaltningen håller
med om att det finns en otydlighet kring dessa stödplaner och anser i likhet med
revisionskontoret om att Äldrenämnden bör förtydliga syftet med stödplaner och
utarbeta anvisningar för hur dessa ska användas.
Säker förvaring
Nämnderna bör se till att förvaringen av anhörigkonsulentens minnesanteckningar
förbättras. Minnesanteckningarna måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga
inte får tillgång till uppgifterna.
Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd förvaras anhörigkonsulentens minnesanteckningar inlåsta i arkivskåp.
Styrning, uppföljning och kontroll
Revisionskontorets granskning visar inga anmärkningar mot Kungsholmens stadsdelsnämnd vad gäller vilka resultat som ska uppnås, på vilket sätt och hur resultaten ska följas upp.
Kungsholmens stadsdelsnämnd arbetar utifrån ett resultatbaserat synsätt. Inom
äldreomsorgen har nämndmål och vissa indikatorer formulerats med utgångspunkt
att kunna följa upp verksamheten utifrån effekter för den enskilde brukaren. Arbetet med att utveckla och finna ännu bättre sätt att följa upp verksamheten med mer
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träffsäkra indikatorer, särskilt inom området anhörigstöd, kommer att fortsätta
under 2011.
Revisionskontoret bedömer att nämnden saknar en systematiskt insamlad kunskap
om hur anhörigstödet fungerar, vilka grupper som nås av insatserna och om insatserna passar. En analys bör ske av det stöd som hittills har erbjudits i relation till
det behov som har uttryckts i möten med de anhöriga, i anhörigenkät, i äldreombudsmannens årsrapport etc.Detta gäller både de öppna och de biståndsbedömda
insatserna. Bedömningen grundas bland annat på revisionskontorets aktgranskning
av hur dokumentationen sker av biståndsbedömda insatser avseende anhörigstöd
och av handläggarens förmedling av kontakt till anhörigkonsulenten. Denna visar
att man utifrån den löpande dokumentationen inte kan identifiera om insatsen beviljas som ett stöd till den anhöriga eller till den närstående.
Lagändringen i socialtjänstlagen som innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en person som har funktionsnedsättning
trädde i kraft 2009. Innan dess var det inte möjligt att ge beslut om stödinsatser till
en närstående utan endast till den som vårdades. Äldrenämnden har ännu inte anpassat de riktlinjer som styr biståndshandläggarnas arbete till den nya lagstiftningen. Därför saknas dokumentation kring beslut och insatser till anhöriga. Nya reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen kom under 2010 men där saknades riktlinjer för bistånd till anhörigvårdare.
Detta kan möjligen ha berott på att äldreförvaltningen avvaktade anvisningar från
socialstyrelsen.
Av samma anledning är inte paraplysystemet anpassat till att omfatta stöd till anhöriga. Ytterligare en svårighet är att insatser i form av t ex dagverksamhet och
växelvård kan ges både som anhörigstöd och som stöd till den enskilde vilket måste tydliggöras både i beslut och i registreringen i paraplysystemet. Enligt revisionskontoret bör Äldrenämnden utveckla system och former som möjliggör en
samlad och enhetlig redovisning av verksamheten till kommunfullmäktige. Bland
annat behövs en förstärkt kontroll av att stadens äldreomsorgsstatistik har en tillfredsställande kvalitet vad gäller de biståndsbedömda insatserna för anhöriga. Så
fort paraplysystemet möjliggör denna registrering kommer stadsdelsnämnden att
säkerställa att registreringen i paraplysystemet sker på ett korrekt sätt så att stadens statistik om biståndsbedömda insatser för anhöriga blir fullständig och rättvisande.
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När det gäller statistikuppgifter för öppen verksamhet vore det enligt förvaltningen
bra om staden gick ut med gemensamma anvisningar kring vad, var, hur och när
adekvat statistik ska registreras.
Revisionskontorets aktgranskning visar att de kontakter som biståndshandläggaren
förmedlar till anhörigkonsulenten inte dokumenteras på ett systematiskt sätt. Detta
är enligt förvaltningen felaktigt och kommer att rättas till.
De brister som finns i dokumentationen och i statistikredovisningen innebär, enligt
revisionskontoret, att det saknas en fullständig och samlad redovisning av hur stödet till de anhöriga fungerar. Ur ett styrnings- och uppföljningsperspektiv är inte
detta tillfredsställande.
Förvaltningen instämmer och kommer att genomföra en analys av det stöd som
hittills har erbjudits i relation till det behov som har uttryckt i möten med den anhörige, anhörigenkäten mm. Tillsammans med de diskussioner som pågår inom
förvaltningen för att hitta nya sätt att nå de anhöriga som är i behov av stöd och
det nya samverkansprojektet tillsammans med landstinget blir det underlag för
nämndens fortsatta diskussion och ställningstagande om hur stödet bäst ska utformas.
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Stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående. Rapport från Stadsrevisionen.

