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Anhörigstöd utifrån ett genusperspektiv
– ansökan om projektmedel från SKL
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker hos Sveriges kommuner och landsting om
projektmedel, 154 500 kronor för projektet ”Anhörigstöd utifrån ett
genusperspektiv” under perioden 2010-01-01 – 2010-11-30.

Maria Häggblom

Gunnel Dahlin

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Ansökan till SKL om projektmedel.
Sammanfattning
Sedan många år erbjuder de allra flesta kommuner en mängd olika former av
stödinsatser till dem som vårdar en närstående. Det har hittills varit en frivillig
uppgift och förtydligas nu genom en ändring i Socialtjänstlagen som börjar gälla 1
juli i år, då kommunerna SKA erbjuda anhöriga som vårdar närstående
anhörigstöd. Kretsen har också utökats till att gälla vårdande anhöriga till personer
från 20 års ålder med olika funktionshinder. Det är en ny uppgift som åläggs vår
stadsdel. Vi behöver organisera och utveckla metoder och innehåll för
anhörigstödet. Inför de nya grupper som har rätt till anhörigstöd så kan det vara av
betydelse att vi faktiskt vet att vi inte beviljar anhörigstöd som ser olika ut för män
resp. kvinnor. Projektet syftar till att ta reda på hur och om vi idag beviljar olika
former av anhörigstöd för vårdande män resp. kvinnor, anhöriga till personer över
65 år. Vi vill dra lärdom av resultatet i projektet och utveckla metoder som
möjliggör en hållbar jämställdhet samt föra över dessa kunskaper till de nya
grupperna som omfattas av Socialtjänstlagen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre och funktionshinder. Projektmedel
söks i samarbete med äldreförvaltningen i Stockholms stad.
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