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Svar på motion: Stöd till anhörigvårdare 

Sammanfattning 

Janne Boman (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 föreslagit att 

stödet till anhörigvårdare i Täby måste förstärkas. Motionären yrkar därför på att 

kommunfullmäktige ska uppdra åt socialnämnden att utreda frågan om anhörigvårdare samt 

att åtgärder vidtas.  

Under 2020 har det nya tjänstekonceptet ”sociala aktiviteter i hemmet” prövats som ett 

alternativ till traditionell avlösning. Syftet med insatsen är att ge den som vårdar möjlighet till 

avlösning samt ge den som har omsorgsbehovet en meningsfull och innehållsrik stunds 

samvaro. Konceptet prövas fortfarande och ska därefter utvärderas. Om utvärderingen faller 

väl ut kommer ett förslag på en ny tjänst för avlösning i hemmet att presenteras för 

socialnämnden under våren 2021. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 

hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2021. 

Ärendet 

Bakgrund 

Janne Boman (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 föreslagit att 

kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreda frågan om stöd till anhörigvårdare 

och att åtgärder vidtas. Motionären menar att anhörigvårdare i Täby gör ett mycket stort och 

självuppoffrande arbete och avlastar därmed kommunen som har det primära 

omsorgsansvaret. Därför måste kommunens stöd till anhörigvårdare på olika sätt förstärkas.  

Stöd till anhörigvårdare i Täby kommun 

Som motionären nämner i motionen behandlades frågan om anhörigstöd i en interpellation till 

socialnämndens ordförande i december 2019. I interpellationssvaret konstaterades då bl.a. att 
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socialnämnden enligt socialtjänstlagen ska ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående 

som har funktionshinder”. Socialnämnden antog även riktlinjer för anhörigstöd i december 

2012 där det framgår att stödet omfattar alla verksamheter som arbetar inom ramen för 

socialtjänstlagen.  

För många som vårdar en närstående i hemmet är det ett stort steg att involvera utomstående. 

Ett första steg kan vara att få avlösning i sin omsorgssituation några timmar då och då för 

möjlighet till egen tid och återhämtning. För närvarande ingår tjänsten ”avlösning i hemmet” 

som en del i hemtjänstens uppdrag och utförs av hemtjänstens personal.  

Under 2020 har, så långt pandemin medgett, ett nytt tjänstekoncept prövats; ”sociala 

aktiviteter i hemmet”, som är ett alternativ till traditionell avlösning. Särskild personal har 

utfört denna insats, med fokus på att ge den som vårdar möjlighet till avlösning samt ge den 

som har omsorgsbehovet en meningsfull och innehållsrik stunds samvaro. Avlösnings-

situationen kan därigenom få positiva effekter för båda parter.  

Detta nya tjänstekoncept testas under hösten 2020 och våren 2021 och ska därefter 

utvärderas, bland annat genom en enkät till dem som har prövat tjänsten. Om utvärderingen 

faller väl ut kommer ett förslag på en ny tjänst för avlösning i hemmet att presenteras för 

socialnämnden under våren 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Då motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder innebär beslutet inga förändrade 

ekonomiska konsekvenser. 
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