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Remiss från KSAU motion: Öka
tillgängligheten och underlätta möten med
anhörigstödjare"
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 201217 att remittera motionen ”Öka tillgängligheten och
underlätta möten med anhörigstödjare”, skriven av Rashida Nord Atac (-), till
socialnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 201217 att remittera motionen ”Öka tillgängligheten och
underlätta möten med anhörigstödjare”, skriven av Rashida Nord Atac (-), till
socialnämnden för allmänt yttrande samt särskilt yttrande över följande frågor:
1. Vad skulle det kosta nämnden att underlätta för anonyma personliga möten med
en anhörigstödjare i form av lokal på neutral plats?
2. Finns det utrymme att genomföra en sådan förändring inom ramen för befintlig
budgetram?
3. Vad skulle det kosta att se över möjligheterna att öka tillgängligheten av en
anhörigstödjare i kommunen?
Av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen framgår att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att
underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har
en funktionsnedsättning. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla
verksamheter. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till
personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk
sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.
Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta
och även deras eventuella vuxna barn.
Anhörigstödet i Höör är indelat i flera delar.
Individ- och familjeomsorgen ger stöd till anhöriga, som har närstående med missbrukseller beroendeproblematik.
För stödet till anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt
långvarig psykisk eller fysisk sjukdom ansvarar vår anhörigsamordnare, som är anställd
på 50 %. Anhörigsamordnaren har också kontakt med särskilda anhörigombud, som finns
i våra respektive verksamheter, samt håller i samtalsgrupper tillsammans med Röda
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Korset. Större delen av anhörigsamordnarens tid används till individuella samtal med
anhöriga.
Nedan följer svar på de frågor som ställts:
1. Personliga möten med anhörigsamordnaren är redan idag anonyma och inga
anteckningar förs. Anhörigsamordnaren har emellertid sitt rum i kommunhuset.
Eftersom kommunhuset innehåller många olika verksamheter innebär det faktum
att en person går in genom dörrarna inte att det framgår vilket ärende hen har. I
den meningen är alltså lokalen neutral. Om lokaler skulle hyras någon
annanstans innebär det en kostnad.
2. Att hyra lokal till anhörigsamordnaren någon annanstans ryms inte inom ramen
för befintlig budgetram.
3. Om motionären menar att anhörigstödet skulle utökas till fler anställda innebär det
en kostnad på ungefär 575 000 kr per år per tjänst. Tillkommer gör då kostnader
för hyra av lokal utanför kommunhuset.
Sammanfattningsvis finns det möjligheter att utveckla anhörigstödet, till exempel genom
att erbjuda digitala lösningar både individuellt och i grupp. Behov av detta har väckts
under coronapandemin och många kommuner och ideella föreningar erbjuder nu detta.
Detta är också något som vi i Höör kommer att undersöka närmare.
De åtgärder motionären föreslår ryms inte inom befintlig budgetram och är inte heller
prioriterade. Som nämns ovan finns det mycket att utveckla inom budgetramen.
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