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För första gången kommer Anhörigas Riks-
förbund att ha en helt digital extra kongress. 
Bakgrunden är det rådande Coronapande-
min och de restriktioner som riksdag och 

regering har beslutat om kring möjlighet till fysiska 
möten.  

I år har vår arbetsordning anpassats till att extra 
kongress hålls digitalt. Det ställer andra krav på 
formalian och deltagarna vid mötet.

En arbetsordning består av regler och principer 
för hur ett möte går till. Det är våra gemensamma 
spelregler för att mötet ska gå till på ett bra och rätt 
sätt. 

Vi rekommenderar alla deltagare på mötet att 
ladda ner Zoom på sin dator, surfplatta eller mobil i 
god tid och att delta i det testmöte som kommer att 
erbjudas under vecka 14, 6–9 april.

Det går även att delta via telefon för den som så 
önskar. Kontakta kansliet, anett.karlsson@anhori-
gasriksforbund.se eller 010-155 70 61

Hur deltar jag i mötet?
• Du får en länk via e-post som du klickar på för att 

ansluta till mötet.
• Du kan ladda ner appen Zoom till dator, iPhone 

eller Android, antingen i förväg eller i samband 
med att du ansluter till mötet. Vi rekommenderar 
att du laddar ner appen i god tid före mötet.

• Du uppger ditt namn och koden till mötet. (Om 
du använt Zoom tidigare kan ditt namn redan 
vara inskrivet. Då klickar du på ditt namn i delta-
garlistan och väljer ”rename” när du är inne.)

• När du ansluter till mötet är din mikrofon och 
kamera avstängd. Sätt gärna på kameran så att vi 
ser varandra, men låt mikrofonen vara av tills du 
begärt och tilldelats ordet.

• Undvik att lägga till en bakgrundsbild, det kan 
påverka kvaliteten på streamingen.

• Klicka på “participants” för att se vilka som deltar 
i mötet. Det är också där du hittar knapparna 
för att rösta ja eller nej samt begära ordet, ”raise 
hand”. Om du klickar på något av dessa kommer 
en symbol för ditt val att dyka upp bredvid ditt 
namn i deltagarlistan.

• Klicka på “chat” för att öppna ett chattfönster. Se 
till att du skriver till “everyone” när du vill säga 

Förslag till arbetsordning under Anhörigas Riksförbunds Extra kongress 16-17 april i Zoom

Välkommen till extra kongressen!

något till alla. Det är i chatten du lämnar yrk-
anden.

• Om du vill se alla deltagare i mötet; på dator 
klickar du uppe i högra hörnet och du använder 
mobil kan du swipe:a åt höger.

• Vi följer en mötesordning. Följ den för tydliga 
instruktioner om hur mötet genomförs.

• Det går också att delta via telefon. Ring upp 
utskickat telefonnummer, anslut via verifierings-
koden och du är nu med i mötet via telefon. 

Mötets innehåll
Dagordning för extra kongressen finns tillgänglig i 
detta häfte och på www.anhorigasriksforbund.se

Närvaro
Koppla upp dig på mötet kl 13.00 dag 1 och kl 
9.00 dag 2. Det ger funktionärer tillräckligt med tid 
för att släppa in alla deltagare i mötesrummet och 
pricka av på närvarolistan.

Mötet inleds klockan 13.30 och klockan 9.30.

Användarnamn
Ange ditt förnamn och efternamn som namn när 
du loggar in. Använd inte en synonym eller ett 
smeknamn som användarnamn. Detta är för att 
kunna stämma av namnen mot röstlängden. 

Arbetsformer
Extra kongressen sker helt digitalt via Zoom. Dis-
kussioner sker muntligen genom att begära ordet 
– se nedan. Diskussioner i chatten undanbedes, för 
att låta chattfunktionen vara begränsad till ord-
ningsfrågor (se ordningsfråga) eller reservationer (se 
reservation). 

Förslag till arbetsordning vid anhörigas 
riksförbunds extra kongress 

1. Yttrande och förslagsrätt
Under extra kongressen har från föreningarna 
utsedda ombud yttrande, förslagsrätt och rösträtt. 
Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer, 
stadgekommitténs ledamöter och valberedningens 
ledamöter har yttrande och förslagsrätt. Medlem av 
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ett av förbundsstyrelsen tillsatt råd, direktanslutna 
medlemmar samt hos förbundet anställd personal 
har yttranderätt. 

2. Begära ordet – lämna förslag
För att göra ett diskussionsinlägg under mötet 
behöver du begära ordet. För att begära ordet räcker 
du upp handen genom knappen “raise hand”. 
Mötesfunktionärerna kommer att se till att alla som 
inte har ordet har mikrofonen avstängd under mö-
tet, för att minimera risken för oljud i bakgrunden 
eller att fel person talar vid fel tillfälle. Funktionärer 
har översikt på vilka som begär ordet och i vilken 
turordning och mötesordförande fördelar ordet 
utifrån detta.

Extra kongressens ordförande noterar den an-
mälda talaren på talarlistan. Personer som yttrar sig 
för första gången i en debatt ges företräde framför 
personer som redan talat. Samtliga förslag som 
mötet ska behandla måste lämnas in skriftligen till 
ordföranden och formuleras som förslag till beslut 
(utom vid ordningsfråga, se nedan). Alla förslag på 
mötet protokollförs.

Styrelsens förslag är huvudförslag.
För att lägga förslag används chatt-funktionen. 

Inled ditt förslag med ordet “FÖRSLAG” följt av 
ditt yrkande, förslagsvis formulerat som “FÖR-
SLAG Förnamn och efternamn förening yrkar 
att…”. Det gör det lätt för mötesordförande och 
funktionärer att hålla koll på vad i chattrutan som 
är ett yrkande, och från vem det kommer. 

3. Rösträtt
Endast de valda ombuden, som finns med på den 
av mötet fastställda röstlängden har rösträtt. 

4. Omröstning 
När debatten är avslutad frågar ordföranden om 
extra kongressen är redo att gå till beslut.

Ordföranden redovisar de yrkanden / förslag som 
har kommit in, samt föreslår i vilken ordning de ska 
behandlas (=propositionsordning).

a. Beslut tas med acklamation (muntliga ja-rop). 
De som är emot förslaget uttalar sig. Ordföranden 
bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet 
(ex. ”jag finner bifall för styrelsens förslag”), och 
bekräftar beslutet med ett klubbslag.

b. Om något av ombuden vill ha en noggrannare 
bedömning av omröstningen kan denne begära 
votering. Efter begärd votering sker röstning genom 
att välja ja-knappen eller nej-knappen under ”Par-
ticipants”. Ordföranden bedömer vilket avförslagen 

som har fått majoritet (ex. ”jag finner bifall för 
styrelsens förslag”), och bekräftar beslutet med ett 
klubbslag.

c. ”Om något av ombuden vill ha en ännu noggran-
nare bedömning av omröstningen kan denne begära 
rösträkning. Rösträkning begärs genom att skriva 
”RÖSTRÄKNING” i chatten. Rösträkning sker 
genom att använda ja-knappen eller nej-knappen 
under ”Participants”. De röstande prickas av mot 
röstlängden av kansliets personal. ” Ordföranden 
bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet 
(ex. ”jag finner bifall för styrelsens förslag”), och 
bekräftar beslutet med ett klubbslag.

d. Sluten omröstning tillämpas endast vid personval 
efter förslag av ombud eller ordförande. Om sluten 
omröstning blir aktuellt används verktyget www.
mentimeter.com. Det innebär att ombuden får en 
länk och via mentimeter lämnar sin röst i aktuell 
omröstning. Rösträknarna granskar resultatet och 
ordförande bekräftar beslutet med ett klubbslag.

5. Replik
När någon upplever sig misstolkad i en debatt kan 
denne begära replik. Replik bryter talarlistan och 
får därför inte vara annat än ett kort svar från den 
personen. Ordföranden beslutar om replik beviljas. 
Efter en replik kan ordföranden bevilja kontrare-
plik, enligt samma princip som för replik.

Skriv REPLIK eller KONTRAREPLIK i chatten. 
Så fort funktionärer och mötesordförande upp-
märksammat detta prioriteras repliken före ordina-
rie mötesgång.

6. Ordningsfråga
Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis 
behov av paus för överläggningar mellan ombuden, 
åsikter om propositionsordningen eller streck i 
debatten. Ordningsfrågor bryter talarlistan.

Skriv ORDNINGSFRÅGA i chatten. Så fort 
funktionärer och mötesordförande uppmärksam-
mat detta prioriteras ordningsfrågan före ordinarie 
mötesgång.

7. Reservation
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett 
beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet fat-
tats. Det görs genom att använda chattrutan, med 
tydligt anfört: “RESERVATION: Förnamn och 
efternamn förening reserverar sig mot”, följt av vad 
det är man reserverar sig mot, till förmån för vad.
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Anhörigföreningarna i Solna och Vallentuna la 
en motion med följande förslag:

AHR arbetar för att genomförandeplanen (eller 
dylik) inom hemtjänsten och äldreboenden blir 
ett levande arbetsredskap som ska användas för att 
säkerställa att den vård och omsorg som erbjuds 
genom att
• Den kvalitetskontroll som säkerställer överens-

komna insatser utförs av oberoende person/in-
stans

• Genomförandeplanen ska följas upp och utvär-
deras minst en gång per år eller oftare om behov 
föreligger

• Kontinuitet finns med i genomförandeplanen
• Utövare inom hemtjänsten – och äldreboende-

verksamheter arbetar systematiskt med kvalitets-
frågor enl ISO 90001 eller motsvarande

Kongressen biföll motionen.

Redovisning av hanteRing av tidigaRe motioneR

I samband med remissbehandling av utredningarna 
om ”God och nära vård” samt ”Hållbar socialtjänst 
– en ny socialtjänstlag” har förbundet påtalat vikten 
av genomförandeplaner, kontinuitet i vården och 
att systematisk kvalitetskontroll genomförs. Även 
i andra sammanhang där vi träffat olika myndig-
hetsföreträdare har vi lyft detta. Anhörigförening-
en i Solna har kommit in med en ny motion om 
genomförandeplan med vissa förtydliganden och 
fördjupningar bl.a. om ett konkret verktyg för kva-
litetsarbete i form av en äldrestandard från SIS, som 
styrelsen är positiv till. Denna nya motion kommer 
att leda till ytterligare insatser för att förbundet 
ska verka för att genomförandeplaner blir levande 
arbetsverktyg.

Motion från kongressen 2017

Genomförandeplan 
– ett levande arbetsverktyg
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Anhörigföreningen i Solna la en motion med 
följande förslag:

Eftersom en fungerande SIP skulle innebära stora 
lättnader för anhörig till närstående med många 
kontakter föreslår vi att AHR:
• lyfter upp frågan om SIP till de prioriterade frå-

gorna
• tar upp frågan i sin kontakt med socialminister 

Annika Strandhäll
• informerar anhörigföreningarna om den nya 

lagen
• uppmuntrar anhörigföreningarna att ta upp frå-

gan med politiker inför valet

Årsmötet biföll motionen.

Redovisning av hanteRing av tidigaRe motioneR

Motion från årsmötet 2018

SIP – Samordnad individuell plan
Behovet av att SIP har fått en tydligare plats i försla-
get till uppdatering av förbundets intressepolitiska 
program. Vi lyfte också SIP i frågorna till politiker 
i inför valet 2018 för att uppmärksamma besluts-
fattarna på behovet av att använda detta verktyg. I 
samband med valet, och de tips lokalföreningarna 
fick kring frågor de borde ta upp med sina politiker, 
informerade vi också om SIP. I olika remissvar har 
vi också påtalat vikten, bl.a. i svar beträffande ut-
redningen om God och nära vård och Uthållig so-
cialtjänst – en ny socialtjänstlag. I utredningen om 
God och nära vård höjs också ambitionerna när det 
gäller SIP, vilket vi sett som mycket positivt. Även i 
samtal kring Nationell anhörigstrategi har behovet 
av denna plan tagits upp. Vi har också skrivit om 
SIP i Vi Anhöriga.
I Stockholmsregionen skrev förbundsordföranden 
tillsammans med lokalföreningarnas ordförande 
till regionen om hanteringen av överenskommelser 
med anledning av den nya utskrivningslagen under 
2018. Där tryckte vi bl.a. på vikten av SIP.
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På årsmötet 2019 bifölls en motion från 
anhörigföreningarna i Solna, Vallentu-
na, Arboga, Danderyd, Södermalm och 
Upplands-Bro om att uppdra till kansliet 

att vidtala lämpliga personer som ambassadörer för 
Anhörigas Riksförbund med tydliga grundkriterier 
för uppdraget. En första rapport ska ges vid kon-
gressen 2020. 

Förbundsstyrelsen påpekade i sitt yttrande vikten av 
att våra föreningar medverkar i arbetet. Motionen 
har diskuterats vid ett regionmöte i Mälardalen i 
oktober 2019. Där diskuterades lite olika syften allt 
ifrån att föreningar hjälps åt att stötta varandra och 
att rekrytera medlemmar till att någon känd person, 
som blir bärare av våra frågor och passar på att lyfta 
dem och nämna vårt namn i offentliga samman-
hang för att hjälpa oss få spridning på vårt budskap. 
Det poängterades också att vi bör börja i liten skala 
med en eller två personer.

REDOVISNING AV MOTIONSHANTERING RAPPORT 2020-01-14

Förbundsstyrelsens förslag:

Syfte
Genom att kända och/eller inflytelserika personer 
blir bärare av våra frågor och lyfter dem i olika 
offentliga sammanhang görs anhörigfrågorna och 
vårt förbund mer kända och diskuterade, vilket bör 
leda till mer uppmärksamhet och bättre villkor för 
anhöriga. När ambassadörsskapet blir mer utbyggt 
ska vi sträva efter att få en blandning av personer 
med olika bakgrund, ålder och erfarenhet för att nå 
ut bredare och för att fler ska kunna identifiera sig.

Kriterier för ambassadörer
Förbundsstyrelsen tycker inte att det ska regleras 
alltför mycket, eftersom det kan hindra lämpliga 
personer från att bli utsedda. Ett grundkrav är dock 
att personen är genuint intresserad av anhörigfrå-
gor och har plattformar för att lyfta dem. Det är 
en fördel om hen också har personlig erfarenhet av 
anhörigskap. Självklart behöver det vara en person 
som har brett förtroende. Förbundsstyrelsen fattar 
beslut om att utse ambassadörer.

Uppgifter
Att använda sina kanaler, plattformar och erfaren-
heter för att beskriva anhörigas situation och beho-
vet av bättre villkor. Även att berätta om Anhörigas 
Riksförbund och möjligheten att påverka genom 
att gå med i organisationen. Medverkan på Anhö-
rigriksdagen kan vara en insats.

Minst en intervju i Vi Anhöriga bör också vara en 
insats. Förutsättningarna kan vara mycket olika för 
olika personer, så uppdraget behöver utformas i 
dialog med den tilltänkte ambassadören.

Förbundsstyrelsen och kansliet har tagit vissa 
kontakter och har förhoppning om att under 2020 
kunna utse den första ambassadören.

Ambassadörer till Anhörigas Riksförbund
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Vid årsmötet 2019 bifölls en motion från 
anhörigföreningarna i Solna, Vallentu-
na, Arboga, Danderyd, Södermalm och 
Upplands-Bro, där förbundsstyrelsen 

gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna och 
kriterierna för att utlysa en tävling till ”årets anhö-
rigkommun”, samt beskriva hur vinnande kommun 
ska uppmärksammas. Resultatet remitteras till 
förbundets lokalföreningar för synpunkter inför 
ett slutligt ställningstagande vid kongressen 2020 i 
enlighet med årsmötets beslut.

REDOVISNING AV MOTIONSHANTERING FÖRSLAG 2020-01-03

Årets Anhörigkommun
Förbundsstyrelsen har kommit fram till 
följande förslag:

Syfte
Syftet med priset är att uppmärksamma en kom-
mun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. 
Detta ska i sin tur leda till att kommunerna sporras 
att förbättra sina insatser och ge förutsättningar 
att sprida goda exempel. Därutöver ska priset öka 
kännedomen om Anhörigas Riksförbund.

Kriterier
För att kunna utses till årets anhörigkommun ska 
det redovisas att kommunen har en verksamhet, 
eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt 
gynnar anhöriga.

Därutöver ska kommunen ha en tydlig funktion/
tjänst för stöd till anhöriga såsom anhörigkonsulent 
eller motsvarande och resurserna till anhörigstödet 
får inte ha minskats under de senaste två åren.
Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som 
yngre närstående.

Nominering
Information går ut till alla kommuner om tävling-
en och att man kan nominera till den, dvs landets 
kommuner har rätt att nominera. 

Anhörigas Riksförbunds förbundsstyrelse, lokalför-
eningar och enskilda medlemmar kan nominera.
Kartläggningen av kommunernas anhörigstöd kan 
vara en källa till att få fram kandidater.

Jury
Förbundsstyrelsen utser en jury på fem personer, 
där två ledamöter kommer från förbundsstyrelsen, 
två från lokalföreningarna och förbundets orga-
nisationsombudsman ingår. Juryn beslutar vilken 
kommun som ska utses till årets anhörigkommun.

Prisutdelning
Priset utdelas vid Anhörigriksdagen. Media infor-
meras och uppgifter ska finnas på vår hemsida och 
uppmärksammas i Vi Anhöriga.
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Ekonomisk berättelse  2020

Pandemin har påverkat det ekonomiska 
utfallet, både när det gäller intäkter och 
utgifter. Det är den största anledningen till 
att förbundet gjorde ett stort överskott på 

c:a en halv miljon kronor (509 946 kr).

En del aktiviteter kunde inte genomföras som 
planerat och framför allt har kostnader förknip-
pade med resor inte behövt utnyttjas. Redan inför 
poströstningskongressen förstod vi att ekonomin 
skulle påverkas kraftigt, även om det var svårt att 
förutse hur mycket, eftersom osäkerheterna var så 
stora. Vi gjorde därför ingen större omarbetning av 
budgeten, vilket vi också redovisade för ombuden i 
det kompletterande kongressmaterialet.

Vi fick för första gången på länge bidrag för Anhö-
riglinjen. Den här gången var det Folkhälsomyndig-
heten som stod för det. Från början av året var det 
600 000 kronor, som sedan ökades på med ytterli-
gare 500 000 kronor eftersom myndigheten ansåg 
att hjälplinjen var en viktig funktion i coronatider. 

En stor skillnad mellan budgeten och utfallet är 
intäkterna för Anhörigriksdagen. Genom omställ-
ningen till digital form blev förstås både deltagar-
avgifter och utställaravgifter väldigt mycket lägre. 
Kostnaderna blev samtidigt också väsentligt lägre, 
när inga resor, övernattningar eller måltider blev av. 
Vi anlitade för första gången ett företag, Meetx, för 
att hjälpa oss med konferensen, som budgeterades 
under det som kallas köpta tjänster med förutsätt-
ningen att den skulle hållas i Karlstad. Där kan man 
se att också kostnaderna alltså blev mycket lägre. 
Anhörigriksdagen slutade på ett litet plus totalt.

Vi kan se en minskning av medlemsavgifterna jäm-
fört med budgeten, som beror på lite färre betalan-

de medlemmar. Det blev förstås inte heller några 
anmälningsavgifter för årsmötet, som inte kunde 
genomföras som tänkt. En kongress kräver fram-
förhållning, så en del fick vi ändå betala till konfe-
rensanläggningen, som vi avbokade en dryg månad 
före den skulle gått av stapeln.

Statsbidraget från Socialstyrelsen uppgick till 
3 150 000 kronor, vilket var något lägre än året inn-
an. Det fördelades på 1 150 000 kronor till verk-
samhetsbidrag, som alltså är projekt som beviljas.  
Detta år har vi inte anlitat några projektanställda 
utan drivit dessa projekt med vår egen personal. På 
grund av de omställningar i arbetssätt som behövt 
göras har det blivit mindre överskott i de tre verk-
samhetsprojekten. Vi hoppas dock att de mycket 
speciella omständigheterna det här året ska göra 
att vi inte blir återbetalningsskyldiga. Speciellt inte 
eftersom det mesta ändå genomförts om än i andra 
former. Grundbidraget på 2 miljoner kronor ska 
räcka till all vår basverksamhet, allt som inte är ut-
pekade projekt. Det brukar vara tufft med tanke på 
att bidragsnivån varit densamma i många år medan 
kostnaderna inte legat still. I år underlättades dock 
den ekvationen också i basverksamheten av att resor 
inte kunnat genomföras vare sig för kanslipersona-
len eller de förtroendevalda. 

Sammantaget blev intäkterna nästan 1,5 miljoner 
kronor lägre än budgeten (1 482 546 kr) medan 
kostnaderna blev nästan 2 miljoner kronor lägre 
(1 992 668 kr).

Här redovisar vi utfallet och budgeten för 2020 
i några lite större grupper, för att det ska bli mer 
överskådligt.
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  Adderat
Intäkter Utfall utfall  Budget

statsbidrag 3 150 000  3 150 000
Folkhälsomyndigheten 1 100 000  1 100 000
gåvor 259 522  356 000
annonser och prenumeration 79 125  65 000
medlemsavgifter 83 735  100 000
anmälningsavgifter årsmöte 0  50 000
avgifter anhörigriksdagen 122 933  1 475 950
Övriga intäkter och utjämning 39 089  20 000
Summa intäkter 4 834 404 4 834 404 6 316 950

Kostnader

Lokaler totalt  -113 849
Lokalkostnader kansli -97 572  -122 500
Övriga lokalkostnader -16 277  -31 500

Resor, logi, förtäring totalt  -142 479
Resor, logi, förtäring  -142 479  -453 800

Övrigt totalt  -1 908 176
it, telefoni, porto, trycksaker, kontor mm -712 512  -487 700
Revision, redovisn tj, bank, köpta tjänster -981 832  -2 133 450
tryck vi anhöriga och annonser -156 076  -165 000
Övriga kostnader -57 756  -83 500

Personalkostnader totalt  -2 159 778
arvoden -186 250  -230 000
Personalkostnader  -1 973 528  -2 609 500
Summa kostnader -4 324 282 -4 324 282 -6 316 950

skattefri räntekostnad -173

RESULTAT 509 946



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28

§1 Förbundets namn
Förbundets namn är Anhörigas Riksförbund 
(AHR). Förbundet är partipolitiskt och religiöst 
obundet.

§2 Mål
Anhörigas Riksförbund har som mål att
•  stödja anhöriga/anhörigvårdare i deras situation 

samt tillvarata deras intressen och därigenom 
bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och 
närstående.

•  verka för att lokalföreningar bildas samt stödja 
dessa i deras verksamhet.

•  påverka samhället så att anhörigas/anhörigvår-
darnas situation uppmärksammas och uppvärde-
ras.

•  genom utbildnings- och informationsinsatser nå 
större förståelse och värdering av anhörigas/an-
hörigvårdarnas arbete.

•  vara delaktig i och främja aktuell forskning och 
utveckling inom anhörigvårdens område natio-
nellt och internationellt.

§3 Organisation
Förbundet har två organisatoriska nivåer.
Förbundet på riksnivå och lokalföreningarna på 
kommunnivå.

En lokalförening kan omfattas av en eller flera 
kommuner eller del av kommun och kan även bild-
as av särskild grupp av anhöriga och personer som 
är intresserade av frågor rörande anhöriga.

För lokalförening finns särskild normalstadga. Till-
lägg till eller avvikelser i lokalföreningens stadga får 
inte bryta mot innehållet i normalstadgan.

Förbundets högsta beslutande organ utgörs av 
kongressen och årsmöte. Däremellan är förbunds-
styrelsen beslutande organ.

Det skall även finnas en stadgekommitté och valbe-
redning.

Stadgar för Anhörigas Riksförbund (AHR)
Organisationsnummer 802402-4831

Grundstadgar antagna vid årsmöte den 2 maj 1996
Stadgar reviderades senast den 15 september 2012 och den 7 april 2017

Förbundsstyrelsen kan vid behov bilda sektion-/er 
eller rådgivande organ. Ledamöter i dessa utses av 
förbundsstyrelsen.

§4 Medlemskap
Medlem i förbundet är medlemmarna i till för-
bundet anslutna lokalföreningar. Medlemmarnas 
beslutanderätt i förbundets beslutande organ utövas 
av de ombud som medlemmarna utsett.

Medlem har dock alltid rätt att yttra sig direkt till 
förbundet.

Enskild som stöder förbundets verksamhet kan 
ansöka om medlemskap i riksförbundet. Sådant 
medlemskap berättigar inte till beslutanderätt i för-
bundets beslutande organ.

Organisationer, föreningar och företag som delar 
förbundets värderingar kan ansöka om stödjande 
medlemskap. Sådant medlemskap berättigar inte till 
beslutanderätt i förbundets beslutande organ.

§5 Förbundets kongress
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. 
Den sammanträder före april månads utgång vart 
tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer.

Till kongressen äger varje lokalförening med ett 
medlemskap upp till 100 medlemmar den 31 de-
cember året före kongressen rätt att utse två röstbe-
rättigade ombud, lokalförening med ett medlemsan-
tal mellan 101-200 medlemmar tre röstberättigade 
ombud, lokalförening med 201-300 medlemmar 
utse fyra röstberättigade ombud o.s.v.

Förbundsstyrelsen ska skriftligen kalla lokalfören-
ingarna sex veckor före kongressen.
Direktanslutna medlemmar och stödjande organi-
sationer, föreningar och företag ges möjlighet att 
närvara vid kongressen. Senast 4 veckor före kon-
gressen ska lokalföreningarnas ombud få följande 
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handlingar:
•  förslag till dagordning
•  verksamhets- och revisionsberättelse
•  förslag från styrelsen och stadgekommittén
•  motioner med förbundsstyrelsens och i förekom-

mande fall stadgekommitténs utlåtande
•  uppgift om samtliga inkomna nomineringar och 

valberedningens förslag

Utsedda ombud har yttrande-, förslags- och röst-
rätt. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, 
revisorer, stadgekommitténs ledamöter och valbe-
redningens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
Medlem av ett av förbundsstyrelsen tillsatt råd, 
direktanslutna medlemmar samt hos förbundet 
anställd personal har yttranderätt.

Ombud som också tillhör förbundsstyrelsen har 
inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för 
styrelsen, inte heller vid val av revisor.

Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i 
öppen omröstning. Vid lika röstetal ska lotten fälla 
utslaget.

Valärenden ska, om minst ett ombud begär detta, 
avgöras i sluten omröstning. Den som får flest av-
givna röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid val av förbundsordförande gäller, att den är 
vald som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. 
Skulle ingen få tillräckligt antal röster, avgörs valet 
i en andra valomgång mellan de två som fått flest 
röster i den första valomgången. Är antalet röster 
då lika för båda kandidaterna, avgör lotten.

§6 Motioner
Enskild medlem och lokalförening har rätt att läm-
na in förslag till kongressen angående förbundets 
arbete.

Motion skall vara skriftlig och sändas till förbundet. 
Motionen ska ha inkommit senast första vardagen 
efter 1 januari det år kongressen avhålls.

§7 Kongressens dagordning
Dagordningen vid kongressen ska minst innehålla 
följande punkter:
•  kongressens öppnande
•  fastställande av röstlängd

•  kongressens stadgeenliga sammankallande
•  val av kongresspresidium
•  val av rösträknare och justerare
•  fastställande av dag- och arbetsordning
•  förbundets verksamhetsberättelse
•  balans- och resultaträkning
•  revisorernas berättelse
•  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  förslag från förbundsstyrelsen och stadgekom-

mittén
•  motioner
•  fastställande av medlemsavgift för nästkomman-

de år
•  fastställande av antalet ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen
•  val av ordförande och vice ordförande
•  val av övriga styrelseledamöter
•  val av ersättare
•  val av revisorer
•  fastställande av antal ledamöter i stadgekommit-

tén
•  val av ledamöter och sammankallande i stad-

gekommittén
•  fastställande av antalet ledamöter i valberedning-

en
•  val av ledamöter och sammankallande i valbered-

ningen
•  fastställande av verksamhetsplan/rambudget
•  avslutning

§8 Årsmöte
De år kongressen inte sammanträder hålls årsmö-
te före april månads utgång på tid och plats som 
förbundsstyrelsen bestämmer eventuellt i samband 
med en ombudskonferens.

Till årsmöte äger varje lokalförening rätt att utse 
ombud på sätt som anges i § 5.

Motioner skall ha inkommit senast första vardagen 
efter den 1 januari det år årsmötet avhålls på sätt 
som anges i § 6.

Kallelse skall ske på samma sätt som till kongres-
sen.
Senast 4 veckor före årsmöte skall ombuden få 
följande handlingar:
•  förslag till dagordning
•  verksamhets- och revisionsberättelse
•  motioner med förbundsstyrelsens och i förekom-
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mande fall stadgekommitténs utlåtande
•  verksamhetsplan och budget
•  inkomna nomineringar och valberedningens för-

slag om fyllnadsval skall ske

Dagordningen skall innehålla följande punkter:
•  fastställande av röstlängd
•  årsmötets stadgeenliga sammankallande
•  val av ordförande och sekreterare för mötet
•  val av rösträknare och justerare
•  förbundets verksamhetsberättelse
•  balans- och resultaträkning
•  revisorernas berättelse
•  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  verksamhetsplan och budget
•  förslag från förbundsstyrelsen och stadgekom-

mittén
•  motioner
•  fyllnadsval av förtroendevalda om vakans upp-

stått
•  fastställande av medlemsavgift för nästkomman-

de år

I övrigt är årsmötet ett rådgivande organ. Beslut 
som strider mot kongressbeslut kan inte fattas.

§9 Extra kongress
Extra kongress skall inkallas om förbundsstyrelsen 
så beslutar eller om revisorerna eller minst 20 pro-
cent av lokalföreningarna efter beslut på medlems-
möte begär det.

Extra kongress kan endast behandla den eller de 
frågor som varit orsak till att kongressen kallas in.

Kongressen skall hållas inom 2 månader efter det 
att förbundsstyrelsen fattat beslut om sådan eller 
fått en begäran om extra kongress. Nödvändiga 
handlingar ska vara ombuden tillhanda senast två 
veckor före kongressen.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie kon-
gress.

§10 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande 
organ mellan kongresserna och ska leda förbundets 
arbete. Förbundsstyrelsen består av förbundsordfö-
rande och en vice ordförande samt det antal leda-
möter och ersättare som kongressen beslutar om.

Kongressen väljer ordförande, vice ordförande 
och ledamöter samt ersättare med en mandattid till 
nästa kongress.

Inom förbundsstyrelsen kan ett arbetsutskott väljas. 
Förbundsordföranden är självskriven i arbetsutskot-
tet. Arbetsutskottet skall förbereda förbundsstyrel-
sens sammanträden samt i övrigt utföra de uppdrag 
det åläggs av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när tjänstgöran-
de ordföranden och minst hälften av övriga styrel-
seledamöter eller deras tjänstgörande ersättare är 
närvarande.

Till förbundsstyrelsens sammanträden skall alla 
ersättare kallas. De äger närvaro- och yttranderätt 
även om de inte tjänstgör för ordinarie ledamot. 
Ersättare går in som tjänstgörande för frånvarande 
ordinarie ledamöter i den ordning de blivit valda. 
Verksamhetsansvarige skall kallas att delta i styrel-
sens sammanträden.

§11 Stadgekommittén
Stadgekommittén är beredande organ när det gäller 
stadgefrågor. Stadgekommittén består av sam-
mankallande och det antal ledamöter kongressen 
beslutat om.

Stadgekommittén ska behandla motioner som gäller 
stadgefrågor och kan också ta egna initiativ till 
stadgeändringar. Stadgekommittén ska lämna sina 
förslag till förbundsstyrelsen som i sin tur behand-
lar förslagen och lämnar dem vidare till kongressen 
eller årsmötet för beslut.

§12 Valberedning
Valberedningen är beredande organ för de val som 
förrättas av kongressen eller årsmötet. Valbered-
ningen består av sammankallande och det antal 
ledamöter kongressen beslutar.

Valberedningen ska skaffa sig kunskap om hur 
styrelsearbetet fungerar under pågående kongres-
speriod.

Valberedningen skall i god tid uppmana lokal-
föreningarna att inkomma med nomineringar till 
uppdragen som förtroendevalda. Via hemsidan och 
tidningen ”Vi anhöriga” ges enskilda medlemmar 
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möjlighet att nominera. Nomineringarna skall ha 
inkommit till valberedningen senast första varda-
gen efter 1 januari det år kongress avhålls eller, när 
fyllnadsval skall göras, det år årsmöte hålls.

Valberedningen skall redovisa samtliga nominering-
ar samtidigt som förslagen lämnas.

§13 Kansli
Förbundsstyrelsen utser verksamhetsansvarig, an-
ställer personal och beslutar om arbetsordning för 
kansliet.

Anställd personal kan inte vara förtroendevald på 
förbundsnivå.

§14 Revision
Kongressen utser två revisorer. Därutöver skall 
det finnas en auktoriserad revisor, med eller utan 
ersättare, som inte får vara medlem i förbundet. 
Även denne utses av kongressen efter förslag från 
valberedningen.

Förbundsstyrelsen skall senast den 15 februari varje 
år överlämna erforderliga handlingar angående 
föregående års verksamhet till revisorerna, som 
ska överlämna sin berättelse till förbundsstyrelsen 
senast den 15 mars.

§15 Valbarhet
För att bli vald till förtroendeuppdrag skall ved-
erbörande vara medlem i förbundet. Ledamöter i 
valberedningen och revisorer får inte vara nära släkt 
med förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare.

§16 Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar förbundets verk-
samhet, bryter mot stadgarna eller de beslut som 
kongressen fattat kan uteslutas. Beslut om uteslut-
ning fattas av förbundsstyrelsen. Innan ett uteslut-
nings beslut fattas måste i förekommande fall den 
lokalförening vederbörande tillhör, få tillfälle att 
yttra sig. Om den uteslutne begär det ska nästkom-
mande kongress behandla uteslutningsärendet.
I avvaktan på en sådan behandling är medlemmen 
avstängd från deltagande i förbundets verksamhet.

§17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras antingen ge-
nom beslut med minst två tredjedelars majoritet 

på ordinarie kongress eller med enkel majoritet vid 
två på varandra följande kongresser, varav den ena 
ska vara ordinarie kongress eller först på ordinarie 
kongress och därefter på årsmöte.

Förslag till stadgeändring kan väckas i form av mo-
tion från enskild medlem eller lokalförening eller på 
förslag från förbundsstyrelsen.

§18 Hedersmedlem
Person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser 
för Anhörigas Riksförbund kan, på förslag av för-
bundsstyrelsen, av kongressen utses till hedersmed-
lem i Anhörigas Riksförbund.

§19 Förbundets upplösning
Beslut om upplösning av förbundet ska fattas på 
två av varandra följande kongresser, varav den ena 
ska vara ordinarie kongress. Beslut om upplösning 
fordrar fyra femtedels majoritet av de på kongres-
sen närvarande ombuden.

Om förbundet upplöses ska den avgående för-
bundsstyrelsen se till att förbundets kvarvarande 
tillgångar används till ändamål som överensstäm-
mer med förbundets målsättning.
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§ 1.    Förbundets namn och säte
Förbundets namn är Anhörigas Riksförbund 
(AHR).  Förbundets säte skall vara i Varberg.  Rä-
kenskapsåret skall vara kalenderår.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
 
§ 2.   Mål
Anhörigas Riksförbund har som mål att:
*  stödja anhöriga i deras utsatta situation samt 

tillvarata deras intressen och därigenom bidra till 
en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.

*  verka för att lokalföreningar bildas samt stödja 
dessa i deras verksamhet.

*  påverka samhället så att anhörigas situation upp-
märksammas och uppvärderas.

*  genom utbildnings- och informationsinsatser 
nå större förståelse och värdering av anhörigas 
arbete.

*  vara delaktig i och främja aktuell forskning och 
utveckling nationellt och internationellt.

§ 3.    Organisation
Förbundet har två organisatoriska nivåer: Riks-
förbundet på riksnivå och Lokalförening på kom-
munnivå. Nätverksföreningar blir kopplade till 
den kommun där föreningen har sitt säte. Med 
nätverksförening förstås, förening som utan särskild 
lokal anknytning, huvudsakligen bedriver verksam-
het via internet.

Lokalföreningen kan omfattas av en eller flera 
kommuner eller del av kommun.  Lokalföreningen 
kan även bildas av särskild grupp av anhöriga och 
personer som är intresserade av frågor rörande 
anhöriga.

För lokalföreningen finns normalstadga. Tillägg till 
eller avvikelser från normalstadgan får inte i väsent-
liga delar bryta mot förbundets stadgar.

Stadgekommitténs förslag   (2020-02-15)

Stadgar för Anhörigas Riksförbund (AHR)
Organisationsnummer 802402 – 4831

Grundstadgar antagna vid årsmöte den 2 maj 1996.
Stadgar reviderade senast vid kongressen den 2 april 2017.

Förbundets högsta beslutande organ utgörs av 
kongressen och årsmötet. Däremellan är förbunds-
styrelsen högsta beslutande organ. 

Det skall även finnas en stadgekommitté och valbe-
redning.

Förbundsstyrelsen kan vid behov bilda sektion-/er 
eller rådgivande organ. Ledamöter i dessa utses av 
förbundsstyrelsen.

§ 4.    Medlemskap
Medlem i förbundet är medlemmarna i till för-
bundet anslutna lokalföreningar.  Medlemmarnas 
beslutanderätt i förbundets beslutande organ utövas 
av de ombud som lokalföreningarna utsett. 

Medlem har dock alltid rätt att yttra sig direkt till 
förbundet.

Enskild som stöder förbundets verksamhet, och 
inte är medlem i en lokalförening, kan ansöka om 
medlemskap i riksförbundet, s.k. direktansluten 
medlem.  

Ansökan från lokalförening om anslutning till 
riksförbundet, liksom utträde ur förbundet, sker via 
kansliet och godkännes genom styrelsebeslut.

§ 5.    Kongressen
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. 
Den sammanträder före april månads utgång vart 
tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer.

Till kongressen äger varje lokalförening med ett 
medlemskap om högst 100 medlemmar den 31 
december året före kongressen rätt att utse två 
röstberättigade ombud, lokalförening med ett 
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medlemsantal mellan 101-200  medlemmar tre 
röstberättigade ombud, lokalförening med 201-300  
medlemmar utse fyra röstberättigade ombud” o.s.v. 
Högsta antalet röstberättigade ombud är fem.
                                     
Förbundsstyrelsen ska skriftligen kalla lokalfören-
ingarna senast sex veckor före kongressen. Direk-
tanslutna medlemmar ges möjlighet att närvara vid 
kongressen. Senast 4 veckor före kongressen ska 
lokalföreningarnas ombud få följande handlingar:
*  förslag till dagordning 
*  verksamhets- och revisionsberättelse
*  förslag från styrelsen och stadgekommittén
*  motioner med förbundsstyrelsens och i förekom-

mande fall stadgekommitténs utlåtande
*  uppgift om samtliga inkomna nomineringar och 

valberedningens förslag

Utsedda ombud har yttrande-, förslags- och röst-
rätt. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, 
revisorer, stadgekommitténs ledamöter och valbe-
redningens leda möter har yttrande- och förslags-
rätt. Medlem av ett av förbundsstyrelsen tillsatt råd, 
direktanslutna medlemmar samt hos förbundet 
anställd personal har yttranderätt.

Ombud som också tillhör förbundsstyrelsen har 
inte rösträtt i fråga som gäller ansvarsfrihet för 
styrelsen, inte heller vid val av revisor.

Beslut i sakfrågor fattas genom majoritetsbeslut i 
öppen omröstning. Vid lika röstetal ska lotten fälla 
utslaget.

Valärenden ska, om minst ett ombud begär det, av-
göras i sluten omröstning. Den som får flest avgiv-
na röster är vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid val av förbundsordförande och vice ordförande 
gäller, att den är vald som fått mer än hälften av de 
avgivna rösterna. Skulle ingen få tillräckligt antal 
röster, avgörs valet i en andra valomgång mellan 
de två som fått flest röster i den första valomgång-
en. Är antalet röster då lika för båda kandidaterna, 
avgör lotten.

§ 6.    Motioner 
Enskild medlem och lokalförening har rätt att läm-
na in förslag till kongress eller årsmöte angående 
förbundets arbete . 

Motion skall vara skriftlig och sändas till förbundet. 
Motionen ska ha inkommit senast första vardagen 
efter 1 januari det år kongressen avhålls. 

§ 7.    Kongressens dagordning
Dagordningen ska innehålla följande punkter:
*  kongressens öppnande
*  fastställande av röstlängd
*  val av ordförande och sekreterare för kongressen
*  val av rösträknare och justerare
*  kongressens stadgeenliga sammankallande
*  fastställande av dagsordning
*  verksamhetsberättelse, inklusive den ekonomiska 

redovisningen
*  fastställande av balansräkning och beslut hur 

resultatet skall disponeras. 
*  revisorernas berättelse
*  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
*  förslag från styrelsen och stadgekommittén
*  motioner
*  fastställande av medlemsavgift till förbundet för 

nästkommande år
*  fastställande av direktanslutnas medlemsavgift till 

förbundet för nästkommande år
*  fastställande av antalet ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen
*  val av ordförande och vice ordförande
*  val av övriga styrelseledamöter
*  val av ersättare 
*  val av revisorer 
*  val av ledamöter och sammankallande i stad-

gekommittén
*  val av ledamöter och sammankallande i valbered-

ningen
*  fastställande av verksamhetsplan/rambudget
*  avslutning

§ 8.  Årsmöte 
De år kongressen inte sammanträder hålls årsmöte 
före april månads utgång på tid och plats som för-
bundsstyrelsen bestämmer. 

Till årsmöte äger varje lokalförening utse ombud på 
sätt som anges i § 5.

Motioner skall ha inkommit senast första vardagen 
efter den 1 januari det år årsmötet avhålls på sätt 
som anges i § 6.

Kallelse skall ske på samma sätt som till kongressen.
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Senast 4 veckor före årsmötet skall ombuden få 
följande handlingar
*  förslag till dagordning 
*  verksamhets- och revisionsberättelse
*  uppgift om samtliga inkomna nomineringar och 

valberedningens förslag om fyllnadsval skall ske.
*  motioner med förbundsstyrelsens och i förekom-

mande fall stadgekommitténs utlåtande

Dagordningen skall innehålla följande punkter
*  årsmötets öppnande
*  fastställande av röstlängd
*  val av ordförande och sekreterare för årsmötet
*  val av rösträknare och justerare
*  årsmötets stadgeenliga sammankallande
*  fastställande av dagsordning
*  förbundets verksamhetsberättelse, inklusive den 

ekonomiska redovisningen
*  fastställelse av förbundets balansräkning och 

beslut hur resultatet skall disponeras. 
*  revisorernas berättelse
*  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
*  förslag från förbundsstyrelsen 
*  motioner
*  fastställande av medlemsavgift till förbundet för 

nästkommande år
*  fastställande av direktanslutnas medlemsavgift till 

förbundet för nästkommande år
*  fyllnadsval av förtroendevalda om vakans upp-

stått

I övrigt är årsmötet ett rådgivande organ.  Beslut 
som strider mot kongressbeslut kan inte fattas.

§ 9.  Extra kongress
Extra kongress skall inkallas om förbundsstyrelsen 
så beslutar eller om revisorerna eller minst 20 pro-
cent av lokalföreningarna efter beslut på medlems-
möte begär det.

Extra kongress kan endast behandla den eller de 
frågor som varit orsak till att kongressen kallas in.

Extra kongress skall hållas inom två månader efter 
det att förbundsstyrelsen fattat beslut om sådan 
eller fått en begäran om extra kongress. Nödvändi-
ga handlingar ska vara ombuden tillhanda senast två 
veckor före kongressen.
I övrigt gäller i tillämpliga delar samma regler som 
för ordinarie kongress.

§ 10.    Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande 
organ mellan kongresserna och årsmötena och ska 
leda förbundets arbete. Förbundsstyrelsen består av 
ordförande och en vice ordförande samt det antal 
ledamöter och ersättare som kongressen beslutar 
om.

Kongressen väljer ordförande, vice ordförande och 
ledamöter samt ersättare med mandattid.till nästa 
kongress.   

Inom styrelsen kan ett arbetsutskott (AU) väljas. 
Förbundsordföranden är självskriven i arbetsutskot-
tet. Arbetsutskottet skall förbereda förbundsstyrel-
sens sammanträden samt i övrigt utföra de uppdrag 
det åläggs av förbundsstyrelsen enligt fastställd 
delegation.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när tjänstgöran-
de ordförande och minst häften av övriga styrel-
seledamöter eller deras tjänstgörande ersättare är 
närvarande.

Till förbundsstyrelsens sammanträden skall alla 
ersättare kallas. De äger närvaro- och yttranderätt 
även om de inte tjänstgör för ordinarie ledamot. 
Ersättare går in som tjänstgörande för frånvarande 
ordinarie ledamöter i den ordning de blivit valda.
Verksamhetsansvarige skall kallas att deltaga i sty-
relsens sammanträden.

§ 11.   Stadgekommittén
Stadgekommittén är beredande organ när det gäller 
stadgefrågor. Stadgekommittén består av tre förtro-
endevalda ledamöter varav en är sammankallande. 

Stadgekommittén ska yttra sig över motioner om 
stadgeändringar. Kommittén skall lämna förslag 
på stadgeändringar till förbundsstyrelsen, som i sin 
tur behandlar förslagen och lämnar dem vidare till 
kongressen för beslut.

§ 12.   Valberedning
Valberedningen är beredande organ för de val av 
ledamöter som förrättas av kongressen eller årsmö-
tet. Valberedningen består av fem förtroendevalda 
ledamöter varav en är sammankallande.   

Valberedningen skall skaffa sig kunskap om hur 
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styrelsearbetet fungerar genom att ha möjlighet att 
närvara vid styrelsemöten och få tillgång till kallelse, 
protokoll inklusive bilagor.

Valberedningen skall i god tid uppmana lokalfören-
ingarna att inkomma med nomineringar till uppdra-
gen som förtroendevalda.  Nomineringarna skall ha 
inkommit till valberedningen senast första vardagen 
efter 1 januari de år val skall förekomma. Valbered-
ningen skall redovisa samtliga nomineringar samti-
digt som valberedningens förslag presenteras.

Kansliet lämnar förslag till auktoriserad revisor. 

§ 13.   Kansli
Förbundsstyrelsen utser kanslichef, anställer perso-
nal och beslutar om arbetsordning för kansliet.
Anställd personal kan inte vara förtroendevald på 
förbundsnivå.

§ 14.   Revision
Kongressen utser två förtroendevalda revisorer, 
som skall inrikta sig på förvaltningsrevision. Därut-
över utses en auktoriserad revisor, som inte får vara 
medlem i förbundet. 

Förbundsstyrelsen ska senast den 15 februari varje 
år överlämna erforderliga handlingar angående det 
föregående årets verksamhet till revisorerna, som 
ska överlämna sin berättelse till förbundsstyrelsen 
senast den 15 mars.

§ 15.   Valbarhet
För att bli vald till förtroendeuppdrag skall veder-
börande vara medlem i förbundet.  

Ledamöterna i valberedningen liksom revisorerna 
får inte vara nära släkt med förbundsstyrelsens leda-
möter och ersättare.

§ 16.   Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar förbundets verk-
samhet, bryter mot stadgarna eller de beslut som 
kongressen fattat kan uteslutas. Beslut om uteslut-
ning fattas av förbundsstyrelsen. Innan ett uteslut-
ningsbeslut fattas måste, i förekommande fall, den 
lokalförening vederbörande tillhör, få tillfälle att 
yttra sig. Om den uteslutne begär det ska nästkom-
mande kongress behandla uteslutningsärendet. I 
avvaktan på en sådan behandling är medlemmen 

avstängd från deltagande i förbundets verksamhet.

§ 17.   Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras antingen ge-
nom beslut med minst två tredjedelars majoritet på 
ordinarie kongress eller med enkel majoritet vid två 
på varandra följande kongresser, varav den ena ska 
vara ordinarie kongress. 

Förslag till stadgeändring kan väckas i form av 
motion från enskild medlem, lokalförening eller på 
förslag från förbundsstyrelsen.

§ 18.   Hedersmedlem
Person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser 
för Anhörigs Riksförbund kan på förslag av för-
bundsstyrelsen av kongressen utses till hedersmed-
lem. 

§ 19.   Förbundets upplösning
Beslut om upplösning av förbundet ska fattas på 
två av varandra följande kongresser, varav den ena 
ska vara ordinarie kongress. Beslut om upplösning 
fordrar fyra femtedels majoritet av de på kongres-
sen närvarande ombuden.

Om förbundet upplöses ska den avgående för-
bundsstyrelsen se till att förbundets kvarvarande 
tillgångar används till ändamål som överensstäm-
mer med förbundets målsättning.
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Stadgekommittén har överlämnat ett förslag till 
ändringar i förbundets stadgar. Styrelsen har be-
handlat detta och har ett antal ändringsförslag.

Stadgekommitténs förslag
Här redovisas de väsentliga förslag till ändringar, 
som förbundsstyrelsen ställer sig bakom.
Kommittén har gjort ett antal språkliga justering-
ar för att göra texten mer lättläst och konsekvent. 
Dem redovisar vi inte särskilt om det inte är något 
vi har synpunkter på.

I § 1 Förbundets namn och säte har förtydli-
gande skett om förbundets säte och att räkenskaps-
året är kalenderår.

I § 2 Mål har ordet anhörigvårdare ändrats till 
anhöriga för att bättre stämma med förbundets 
bredare målgrupp.

I § 3 Organisation första stycket har ett tillägg 
gjorts om nätverksföreningar.

I § 4 Medlemskap har i tredje stycket förtydligats 
vad en direktansluten medlem är. I fjärde stycket 
har stadgats hur anslutning respektive utträde ur 
förbundet ska ske.

I § 5 Kongressen anges i andra stycket att högsta 
antalet röstberättigade ombud är fem. I sista stycket 
har även vice ordförande lagts in vad gäller vid val.

I § 6 Motioner förtydligas att motioner kan läg-
gas till såväl kongress som årsmöte.

I § 7 Kongressens dagordning har val av 
ordförande och sekreterare liksom rösträknare och 
justerare flyttats högre upp. I punkten om Verksam-
hetsberättelse har även den ekonomiska redovis-
ningen lagts in.

I § 8 Årsmöte har motsvarande ändringar som i 
§ 7 gjorts. Samma formulering som finns i § 7 har 
också lagts till om att ombuden ska få uppgift om 

Förbundsstyrelsens yttrande angående 
stadgekommitténs förslag

samtliga inkomna nomineringar och valberedning-
ens förslag om fyllnadsval ska ske. I första punkten 
är slutet på meningen struken, som lyder eventuellt 
i samband med en ombudskonferens.

I § 14 Revision har ordet förtroendevalda lagts till 
vid val av två revisorer samt att de ska inrikta sig på 
förvaltningsrevision.

I § 17 Stadgeändring har stadgekommittén 
förslag på strykning av ordningen att stadgeänd-
ring kan ske med enkel majoritet genom beslut på 
först ordinarie kongress och därefter på årsmöte. 
Förslaget innebär att ändring av stadgarna kan ske 
genom beslut med minst två tredjedels majoritet på 
ordinarie kongress eller med enkel majoritet vid två 
på varandra följande kongresser, varav den ena ska 
vara ordinarie kongress.

Förbundsstyrelsens synpunkter
Här anges förbundsstyrelsens förslag till ändringar i 
jämförelse med stadgekommitténs förslag.

I § 2  Mål femte punkten har stadgekommittén 
föreslagit att orden ”inom anhörigvårdens område” 
ska strykas. Förbundsstyrelsen har inget emot att 
just de orden tas bort, men anser att det ändå be-
hövs en avgränsning, eftersom knappast all forsk-
ning och utveckling kan omfattas. Förbundsstyrel-
sen föreslår därför följande lydelse: vara delaktig i 
och främja adekvat, aktuell forskning och utveck-
ling nationellt och internationellt.

§ 3  Organisation tredje stycket har omarbetats 
något, men det finns kvar en gammal formulering 
om att tillägg till eller avvikelser från normalstadgan 
får inte i väsentliga delar bryta mot förbundets stad-
gar. Förbundsstyrelsen anser inte att de över huvud 
taget får bryta mot förbundets stadgar, däremot 
kan det vara möjligt att avvika från dem. Styrelsen 
föreslår därför följande formulering: Tillägg till eller 
avvikelser från normalstadgan får inte i väsentliga 
delar avvika från förbundets stadgar.
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I § 4 Medlemskap föreslår stadgekommittén 
strykning av stycket, som finns i nuvarande stadgar, 
med lydelsen Organisationer, föreningar och före-
tag som delar förbundets värderingar kan ansöka 
om stödjande medlemskap. Sådant medlemskap 
berättigar inte till beslutanderätt i förbundets beslu-
tande organ. Förbundsstyrelsen tycker att detta ska 
vara kvar. För närvarande finns det bara en sådan 
medlem, som betalar 500 kronor i medlemsavgift, 
men det är onödigt att utesluta möjligheten. Om 
detta blir Kongressens beslut behövs en följdänd-
ring i § 5 så att direktanslutna medlemmar och 
stödjande organisationer, föreningar och företag 
fortsatt ges möjlighet att närvara på kongressen.

I § 7 Kongressens dagordning föreslår stad-
gekommittén att fastställande av arbetsordning ska 
strykas. Det har tidigare varit en del av punkten där 
dagordningen fastställs. Förbundsstyrelsen tycker 
att det ska stå kvar. Där kan t.ex. begränsad talartid 
beslutas. Punkten om balans- och resultaträkning 
är struken. I stället står det fastställande av balans-
räkning och beslut hur resultatet ska disponeras. 
Förbundsstyrelsen tycker det är bättre att benämna 
punkten Årsredovisning och beslut hur resultatet 
ska disponeras. Balansräkningen är en del av årsre-
dovisningen, men innehåller ytterligare information 
för kongressen att godkänna.

Stadgekommittén har lagt till en ny punkt om att 
fastställa direktanslutnas medlemsavgift. Förbunds-
styrelsen tycker att det är ett onödigt tillägg, som 
dessutom kräver ytterligare en punkt om kongres-
sen går på förslaget ovan om att ha kvar stödjande 
medlemmar. Styrelsen tycker att den tidigare lydel-
sen fastställande av medlemsavgift för nästkom-
mande år är tillräcklig. Det innefattar beslut om alla 
typer av medlemmar.

I § 8 Årsmöte föreslår stadgekommittén samma 
ändringar som i § 7. Förbundsstyrelsen har samma 
invändningar här och har samma förslag som i § 7. 
Stadgekommittén har också föreslagit att punkten 
om verksamhetsplan och budget ska utgå. För-
bundsstyrelsen tycker det ska stå kvar så medlem-
marna genom sina ombud har möjlighet att påverka 
dessa viktiga verktyg också de år då det inte är 
kongress.  

I § 11 Stadgekommittén har kommittén före-

slagit några omformuleringar. Förbundsstyrelsen 
föreslår att paragrafen utgår helt och att det inte ska 
finnas krav på en särskild kommitté i våra stadgar. 
Många organisationer som liknar vår har inte något 
sådant organ. Det har också visat sig svårt att få in 
nomineringar. Alla föreningar och medlemmar har 
möjlighet att komma med förslag till stadgeändring-
ar genom motioner. Det har också förbundsstyrel-
sen. Förbundsstyrelsen kan även tillsätta en särskild 
grupp vid behov, t.ex. när en större översyn ska 
göras eller specialkunskap är önskvärd.
 
Om kongressen stödjer det förslaget behövs följd-
ändringar i §§ 3, 5, 7 och 8, där stadgekommittén 
omnämns.

I § 12 Valberedning föreslår stadgekommittén 
att stadgarna ska fastslå antalet ledamöter till fem. 
Förbundsstyrelsen tycker att det är en fördel om 
kongressen har frihet att besluta om antalet leda-
möter utifrån att förutsättningarna kan se olika ut 
för olika mandatperioder. Styrelsen föreslår därför 
att den tidigare skrivningen kvarstår, nämligen att 
valberedningen består av sammankallande och det 
antal ledamöter kongressen beslutar. Om Kongres-
sen beslutar detta krävs en följdändring i § 7 Kon-
gressens dagordning så att det också där fortsatt 
framgår att antalet ledamöter i valberedningen ska 
fastställas.

I nästa stycke har stadgekommittén föreslagit ett 
tillägg om hur valberedningen ska skaffa sig kun-
skap om hur styrelsearbetet fungerar, och menar 
att det ska ske genom att ha möjlighet att närvara 
vid styrelsemöten och få tillgång till kallelse och 
protokoll inklusive bilagor. Det har tidigare funnits 
en tradition i vårt förbund att valberedningen skulle 
närvara vid i princip alla styrelsemöten. Numera 
sker det vid några tillfällen. En frekvent närvaro 
av någon, eller kanske flera olika, som inte deltar 
i styrelsens arbete kan påverka negativt. Styrelsen 
tycker att det är både önskvärt och nödvändigt att 
valberedningen skaffar sig kunskap om styrelsens 
arbete. Det kan givetvis ske genom närvaro vid 
lämpliga tillfällen men också genom enkäter eller 
andra kontakter med styrelsens medlemmar. För-
bundsstyrelsen tycker inte att formen behöver stå i 
stadgarna. 

I sista stycket föreslår stadgekommittén att kansliet 
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ska lämna förslag till auktoriserad revisor. För-
bundsstyrelsen anser inte att det är lämpligt. Kans-
liet arbetar på uppdrag av förbundet och förbunds-
styrelsen och kan inte självständigt lägga förslag till 
kongressen. Förbundsstyrelsen föreslår att mening-
en utgår.

I § 14 Revision anges att en auktoriserad revisor 
ska utses, men det är inte tydligt hur ett förslag tas 
fram. Detta är en upphandlad tjänst och i många 
organisationer är det styrelsen som tar det beslu-
tet. Förbundsstyrelsen har dock förståelse för att 
medlemmarna kan tycka att det krävs en bredare 
förankring, eftersom revisionens uppgift är att 
granska styrelsen. Medlemmarna väljer förtroende-
valda revisorer till detta och de har den auktorisera-
de revisorn till sin hjälp. Förbundsstyrelsen föreslår 
därför att förslag på auktoriserad revisor tas fram 
av de förtroendevalda revisorerna efter samråd med 
förbundsstyrelsen.

I andra stycket finns datum angivna för när hand-
lingar och revisionsberättelse ska överlämnas. I 
praktiken är de dock svårhanterliga om en revi-
sionsberättelse ska kunna gå ut med övriga kon-
gress- eller årsmöteshandlingar. Förbundsstyrelsen 
föreslår därför följande ändrade lydelse: Förbunds-
styrelsen ska varje år överlämna erforderliga hand-
lingar angående det föregående årets verksamhet i 
enlighet med den tidsplan som överenskoms och 
så att revisorerna kan överlämna sin berättelse till 
förbundsstyrelsen så att den kan tillställas ombuden 
i enlighet med § 5.
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att § 12 Valberedning ska även fortsatt ha 
kvar följande lydelse: Valberedningen består av 
sammankallande och det antal ledamöter kongres-
sen beslutar. Följdändring görs i § 7 Kongressens 
dagordning där fastställande av antalet ledamöter i 
valberedningen ska stå kvar.

att § 12 Valberedning ska även fortsatt ha kvar 
följande lydelse: Valberedningen ska skaffa sig 
kunskap om hur styrelsearbetet fungerar. Tillägget 
utgår.

att i § 12 Valberedning utgår meningen att 
kansliet lämnar förslag på auktoriserad revisor
att § 14 Revision första stycket ska ha följande ly-
delse: Därutöver utses en auktoriserad revisor, som 
inte får vara medlem i förbundet, på förslag från 
de förtroendevalda revisorerna efter samråd med 
förbundsstyrelsen.

att § 14 Revision andra stycket ska ha följande 
lydelse: Förbundsstyrelsen ska varje år överlämna 
erforderliga handlingar angående det föregående 
årets verksamhet i enlighet med den tidsplan som 
överenskoms och så att revisorerna kan överlämna 
sin berättelse till förbundsstyrelsen så att den kan 
tillställas ombuden i enlighet med § 5.

att i övrigt fastställa stadgekommitténs förslag.

att § 2 Mål punkt fem ska lyda: vara delaktig i och 
främja adekvat, aktuell forskning och utveckling 
nationellt och internationellt.

att § 3 Organisation tredje stycket ska lyda: Till-
lägg till eller avvikelser från normalstadgan får inte i 
väsentliga delar avvika från förbundets stadgar.

att § 4 Medlemskap ska även fortsatt ha kvar 
följande lydelse: Organisationer, föreningar och fö-
retag som delar förbundets värderingar kan ansöka 
om stödjande medlemskap. Sådant medlemskap 
berättigar inte till beslutanderätt i förbundets be-
slutande organ. Följdändring görs i § 5 så att också 
stödjande organisationer, föreningar och företag 
fortsatt ges möjlighet att närvara vid kongressen.

att § 7 Kongressens dagordning punkt 8 även 
fortsatt har kvar följande lydelse: Fastställande av 
dag- och arbetsordning.

att § 7 Kongressens dagordning punkt 10 ska 
lyda: Årsredovisning och beslut hur resultatet ska 
disponeras.

att § 7 Kongressens dagordning ska även 
fortsatt ha kvar följande lydelse: Fastställande av 
medlemsavgift för nästkommande år.

att § 8 Årsmöte punkt 8 under dagordningen 
ska lyda: Årsredovisning och beslut hur resultatet 
ska disponeras.

att § 8 Årsmöte ska även fortsatt ha kvar föl-
jande lydelse: Fastställande av medlemsavgift för 
nästkommande år.

att § 8 Årsmöte ska även fortsatt ha kvar följan-
de lydelse under dagordning: Verksamhetsplan och 
budget.

att § 11 Stadgekommitté utgår. Följdändringar 
görs i §§ 3, 5, 7 och 8 där omnämnande av stad-
gekommittén utgår.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta
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Till Anhörigas Riksförbund       2019-12-10 

Motion

Marte Meo – en kommunikations-
metod på demensboende

Bland de mest utsatta närstående är de dementa. Som anhörig till en person med 
demens är det extra viktigt att man är trygg med sin närståendes vård och omsorg. 
I bl a RiR 2014:9 står att läsa ”Det bästa anhörigstödet är en god vård och omsorg 
för den närstående”.

Örnsköldsvik kommun har under de senaste 18 åren utvecklat kommunikationsmetoden Mar-
te Meo i vidareutbildningen av vårdpersonal på demensboenden. Denna metod har inneburit 
en väsentlig kvalitetshöjning i vården. Boendena har blivit lugnare, de boende mer tillfreds, 
personalen har mindre sjukfrånvaro, det är lägre personalomsättning. Det används mindre 
sömnmedel och lugnande mediciner och de anhöriga är nöjda. Dessutom är det ingen dyrbar 
utbildning - 3 timmar var tredje vecka under tre år och arbetsteam på 5-6 personer utbildas 
tillsammans. Örnsköldsvik är hittills det enda stället i Sverige där denna  utbildning finns. 

Undersköterskor är de som arbetar närmast de boende och även de som anhöriga har mest 
kontakt med. De är också de med minst vidareutbildning. Att de lär sig mer om att hantera 
situationer med frustration, aggressivitet och apati gör att den förmåga som finns för kommu-
nikation hos de dementa bättre kan hanteras. Detta är inte en utbildning som ersätter Silvia-
systrarna och andra utbildningar utan ett komplement till existerande utbildningar.

För att Marte Meo metoden ska kunna erbjudas av fler kommuner anser vi att det behövs 
vidare forskning. Vi önskar därför:

”att Anhörigas Riksförbund initierar och stöttar tillämpad forskning/utredning av 
användning av Marte Meo-metoden i utbildning och praktik på demensboenden och 
möjligheten att vidga dess användningsområde till andra delar av Sverige.”

Anhörigföreningen på Södermalm Anhörigföreningen i Solna
Anita Oxburgh Ulla Molin

Anhörigföreningen i Danderyd Järfälla Anhörigförening
Britt Jakobsson Lennart Backman
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Förbundsstyrelsens yttrande     

Marte Meo – en kommunikations-
metod på demensboende

Anhörigföreningarna Södermalm, Solna, Järfälla och Danderyd har i en 
gemensam motion föreslagit att Anhörigas Riksförbund ska initiera och 
stötta tillämpad forskningutredning av användning av Marte Meo-me-
toden i utbildning och praktik på demensboenden och möjligheten att 

vidga dess användningsområden till andra delar av Sverige.

Marte Meo är en kommunikationsmetod för att förbättra vården av de sjuka där 
kommunikationssvårigheter ingår som en del av sjukdomssymtomen. Det finns 
mycket positiv erfarenhet av metoden. Metodens effekt har dock ej kunnat värderas 
vetenskapligt enligt Socialstyrelsen (januari 2019) då det saknas tillräckligt vetenskap-
ligt underlag i form av jämförande studier.

Metodens syfte är att förbättra behandlingen av patienter med kommunikationspro-
blem. Anhörigas riksförbunds målgrupp är anhöriga och fokus är åtgärder som kan 
förbättra anhörigskapet. Anhörigas Riksförbund har inte som uppgift och kan inte 
värdera eller uttala sig om olika behandlingsmetoder, vare sig farmakologiska eller 
andra behandlingsformer. Förbundet har ej heller vare sig resurser eller kompetens 
att initiera eller stötta forskning om behandlingsmetoder.

Årsmötet 2018 behandlade en liknande motion, som då avslogs. I yttrandet framför-
des bl.a. ”AHR finner det angeläget att olika kommunikationsmodeller utvecklas och 
delar motionärernas uppfattning att det krävs god kommunikation mellan personal, 
närstående och anhöriga. I motionen föreslås AHR verka för att införa ett kom-
munikationssystem av typen Marte Meo inom omsorgen och utbildning av vård-
personal samt att föranstalta om jämförelse mellan olika kommunikationsmetoder. 
Förbundsstyrelsen har ingen anledning att tro annat än att Marte Meo kan vara en 
intressant metod men har inte kunnat finna något kvalitetssäkrat stöd för detta.”

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att avslå motionen
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Till Anhörigas Riksförbund        Solna  december 2020

Motion

Genomförandeplan – ett levande arbetsverktyg för att säkerställa god vård och 

omsorg för den närstående och trygghet för den anhöriga

I RIR 2014:9 står att ”anhörigas behov av stöd ofta handlar om att den närstående får en god vård 
och omsorg”. 
I Stöd till anhöriga, Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen, 
Socialstyrelsen, står "En väl fungerande hemtjänst är ett gott stöd för de personer som vårdar eller 
stödjer en närstående. Om hemtjänsten håller god kvalitet kan också anhöriga  och närstående känna 
trygghet”. 
I Nationell kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga 2019, Martina Takter står ”Mycket av 
anhörigas situation är förknippat med en närstående persons behov och välmående”.
Underlag till en nationell strategi, Anhöriga har tre övergripande behov, bl a: ”Anhöriga har behov 
av att vården och omsorgen om deras närstående fungerar”.

Inom hemtjänst och på äldreboende ska en genomförandeplan finnas för varje brukare. Den 
beskriver mål och delmål för de insatser, som brukaren ska ha.  

Många anhöriga och också närstående mår dåligt, eftersom insatser som finns nedtecknade i 
genomförandeplanen inte utförs på ett acceptabelt sätt eller inte alls. I media upplyses vi också 
allför ofta om hur äldre blir misskötta på olika sätt inom hemtjänsten och på äldreboenden. 
Vår uppfattning  är att kommuner/regioner inte följer upp och bevakar att det som står i 
genomförandepanen utförs på ett korrekt sätt.

Därför yrkar vi på att Anhörigas Riksförbund ska arbetar för att genomförandeplanen (eller dylik) 
inom  hemtjänsten och på äldreboenden blir ett levande arbetsredskap, som ska användas för att 
säkerställa att vård och omsorg som överenskommet  utförs på ett tillfredtällande sätt genom
att:

● genomförandeplanen med överenskomna insatser upprättas av utövaren tillsammans med 
den närstående och anhöriga (då den närstående ger sitt medgivande eller är dement)

● kontinuiteten finns med i genomförandeplanen
● genomförandeplanen ska följas upp och utvärderas minst en gång per år eller oftare om 

behov föreligger
● utövare inom hemtjänst- och äldreboendeverksamheter arbetar systematiskt med kvalitets-

frågor enligt Äldrestandarden från SiS  
● den kvalitetskontroll som alla kommuner ska initiera för att säkerställa att överenskomna 

insatser genomförs utförs av oberoende person/instans

Anhörigföreningen i Solna

Jan- Erik Larsson ordf
Ulla Molin
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Förbundsstyrelsens yttrande Aktuell 2021-02-20

Genomförandeplan 
– ett levande arbetsverktyg för att säkerställa god vård och omsorg för den närståen-
de och trygghet för den anhöriga

Anhörigföreningen i Solna har skrivit en 
motion om att Anhörigas Riksförbund 
ska arbeta för att en genomförandeplan 
inom hemtjänsten och på äldreboenden 

blir ett levande arbetsredskap som ska användas. 
Föreningen la en liknande motion till kongressen 
2017, som bifölls. Förbundet har därför påbörjat 
insatser i denna riktning. Den här motionen är ett 
förtydligande och en fördjupning i vissa avseenden. 
Bl.a. finns ett förslag om ett konkret verktyg, Äld-
restandarden från SIS. Förbundsstyrelsen uppfattar 
det därför som att denna nya motion, och de åtgär-
der som kan bli följden av den, tar över den tidigare 
motionen
Anhörigas Riksförbund instämmer helt i motionä-
rernas synpunkt att anhörigas situation och må-
ende till stor del beror på och är förknippat med 
hur vårdsituationen ser ut för den närstående. Om 
vården och omsorgen är av god kvalitet ökar det 
tryggheten och välmåendet hos de anhöriga. 

Genomförandeplanen är ett verktyg för att säker-
ställa en god vård och omsorg. SIS, Svenska institu-
tet för standarder, projektleder det svenska arbe-
tet med att ta fram standarder och verkar för ökat 
svenskt inflytande i internationella samarbeten och 
för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. 
De har tagit fram den äldrestandard som motionen 
förespråkar, och som förbundsstyrelsen bedömer 
som en god metod med omfattande kvalitetskrav. 
Den föreskriver också att det säkerställs att kraven 
uppfylls. Det kan förstås ske på olika sätt och en 
oberoende instans kan vara ett bra hjälpmedel även 
om det inte säkert är möjligt i alla sammanhang. 
En ordentlig uppföljning är dock nödvändig och 
vi anser att den måste efterfrågasbåde lokalt, ev via 
kommunens revisorer och nationellt.

Äldrestandarden kräver att verksamheten skall sä-
kerställa att en genomförandeplan upprättas i sam-
råd med den äldre snarast, följs upp och utvärderas 
minst en gång per halvår samt att den skall hållas 
aktuell utifrån den äldres ändrade behov. Tyvärr är 

det en alltför vanlig erfarenhet att detta inte sker, 
vilket leder till frustration och oro för anhöriga, och 
ofta också en större arbetsbörda när det gäller att 
samordna vård- och omsorgsinsatser.

Anhörigas Riksförbund har utifrån den tidigare 
motionen i olika sammanhang redan lyft frågan om 
hur man kan säkerställa en god vård och omsorg 
för den närstående genom bl.a. korrekt användning 
av genomförandeplaner. Förbundet har varit remiss-
instans för Utredningen God och Nära Vård och 
den nya socialtjänstlagen. I de sammanhangen har 
vikten av detta framförts. I remissvaret beträffande 
den nya socialtjänsten pekades specifikt på Äld-
restandarden. 

I arbetet med en nationell anhörigstrategi och den 
nya äldreomsorgslag som nu planeras har förbundet 
möjlighet att fortsatt arbeta för att en genomföran-
deplan ska användas. 
 
Förbundsstyrelsen ställer sig således positiv till 
motionen och har redan arbetat med att lyfta frågan 
i nationella sammanhang och kommer framledes 
att fortsätta detta arbete. Mot bakgrund av det som 
framförts i detta yttrande anser förbundsstyrelsen 
att motionen ska bifallas.

Förbundsstyrelsen föreslår extrakongressen be-
sluta 

att bifalla motionen
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Till Anhörigas Riksförbund Solna 2020-12-29

Motion 

Anhörigperspektivet måste genomsyra Sveriges 290 kommuner 

Under de snart tio år som Anhörigföreningen i Solna har funnits har antalet anhörigföreningar i 

Sverige pendlat mellan 55 och 60 stycken. Flera föreningars styrelsemedlemmar är till åren komna 

och ibland har det varit svårt att rekrytera nya och att öka medlemsantalet. 

Många föreningar arbetar med att påverka de lokala politikerna i olika anhörigfrågor. Detta är 

nödvändigt eftersom ett anhörigperspektiv måste utgå från kommunledningen. Vi är övertygade om 

att många kommuner inte har detta övergripande synsätt. Någon/något program, policy, strategi 

eller liknande finns inte.

Därför yrkar Anhörigföreningen i Solna på att:

Anhörigas Riksförbund arbetar fram en handlingsplan för att påverka alla kommunledningar att 

sätta sig in i vad ett anhörigperspektiv innebär och förmedla detta till personal på berörda 

förvaltningar. Syftet är att anhörigperspektivet ska genomsyra alla förvaltningar som kommer i 

kontakt med anhöriga/anhörivårdare. Detta i ett led för att uppnå ett likvärdigt anhörigstöd 

nationellt (punkt 1 i Riksförbundets folder ”Anhörigas rättigheter – ett samhällsintresse!”).

Anhörigföreningen i Solna

Jan-Erik Larsson ordf

Ulla Molin
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Förbundsstyrelsens yttrande Aktuell 2021-02-17

Anhörigperspektivet 
måste genomsyra Sveriges 290 kommuner

Anhörigföreningen i Solna vill att An-
hörigas Riksförbund ska ta fram en 
handlingsplan för att påverka alla kom-
munledningar att sätta sig in i vad ett 

anhörigperspektiv innebär som ett sätt att uppnå ett 
likvärdigt anhörigstöd. Förbundsstyrelsen instäm-
mer i motionens innebörd att det är viktigt att 
kommunledningen har kunskaper om och förståelse 
för anhörigas behov och villkor för att ett anhörig-
persperspektiv ska få fullt genomslag.

Under 2019 fick förbundet verksamhetsbidrag 
från Socialstyrelsen för en kartläggning av kommu-
nernas anhörigstöd. Detta resulterade i en rapport 
av Martina Takter  ”Anhörigperspektiv – en möj-
lighet till utveckling?”. Rapporten distribuerades 
bl.a. till Sveriges alla kommuner. Vi sökte ytterligare 
medel för 2020 för att kunna följa upp arbetet men 
det beviljades inte. 

Det är ett faktum att stödet till anhöriga ser 
mycket olika ut runt om i landet. Detta tog också 
utredningen av en ny socialtjänstlag upp. Där fördes 
ett resonemang om likvärdigheten över landet. Det 
viktiga med likvärdighet, står det i utredningen, är 
att den enskilde ska kunna få sina behov tillgodo-
sedda oavsett var i landet han eller hon befinner sig. 
Insatserna ska också vara av god kvalitet. I förbun-
dets remissvar framhöll vi att detta måste genomsy-
ra all verksamhet, men det är långt ifrån fallet idag. 
Vi ifrågasatte om utredningens förslag är tillräckligt 
för att säkra anhörigas möjligheter att få sina egna 
behov tillgodosedda i alla kommuner. Vi föreslog 
därför att följande ska föras in och komplettera 
lagtexten: Anhörigstödet ska utgå från den anhöri-
ges egna behov och möjlighet till ett självständigt 
liv och välbefinnande. Större tydlighet i socialtjänst-
lagen skulle också sätta tryck på att kommunerna 
utvecklar sitt anhörigperspektiv.

Den nationella anhörigstrategi som håller på att 
tas fram kommer att vara ett viktigt verktyg för att 
påverka beslutsfattarna på olika nivåer – också kom-
munledningar, om den uppfyller de förväntningar 
en kan ha. Förbundet har haft möjlighet att påverka 
det underlag till regeringen som hittills tagits fram. 

Att fortsatt påverka utformningen av strategin är en 
betydelsefull uppgift för vårt förbund.

Den här typen av påverkansarbete, som ovanstå-
ende insatser är exempel på, måste ses som en del i 
Anhörigas Riksförbunds insatser för att få genom-
slag för ett anhörigperspektiv i alla kommuner. Här 
behöver därför mycket av vår kraft läggas.

Under extrakongressen 2021 ska vårt program 
”Anhöriga som vårdar och stödjer – ett samhäll-
sintresse” behandlas och en uppdaterad version 
beslutas. Utifrån det kommer vi att ta fram infor-
mationsmaterial, som kan distribueras till kommu-
nerna och som kan användas av lokalföreningarna. 
Den bästa vägen att få ut våra ståndpunkter till de 
lokala politikerna är förstås via dem som är bosatta 
och verksamma i deras kommun. Tyvärr har vi långt 
ifrån tillräckligt med lokalföreningar i dagsläget för 
att nå alla kommuner. 

Med de resurser vi har i förbundet nu kan vi från 
förbundsnivån arbeta med generellt påverkansarbete 
för tydligare anhörigperspektiv, som vi vill ska få 
genomslag ut i kommunerna. Den nationella an-
hörigstrategin är en stor möjlighet till det, om den 
utformas rätt. Det är ingen snabb och enkel väg, 
men troligen den mest effektiva.

Vi kan också sprida information om anhörigfrå-
gor till kommunledningar med utgångspunkt från 
vårt intressepolitiska program.

Vi kan förstås också ge stöd till lokalföreningarnas 
påverkansarbete. 

I ansökan om verksamhetsbidrag till Socialsty-
relsen för 2022 kan vi söka pengar för att göra lite 
större insatser till kommuner och kommunledning-
ar. De insatserna är förstås i så fall villkorade av att 
vi får bidrag.

Självklart ska Anhörigas Riksförbund också an-
vända valrörelsen inför valen 2022 som ett sätt att 
uppmärksamma anhörigfrågorna.

Förbundsstyrelsen föreslår extrakongressen be-
sluta 
Att med utgångspunkt från förbundsstyrelsens 

yttrande bifalla motionen
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Arvoden och 
sammanträdes-
arvoden till för-
troendevalda
Förbundsstyrelsen:
Ordförande - årsarvode 50 000:-
Vice ordförande: 17 000:-
Sammanträdesarvode x)

Valberedningen:
Ordförande/sammankallande 
- årsarvode 10 000:-
Sammanträdesarvode x)

Stadgekommittén:
Ordförande/sammankallande 
- årsarvode 3 000:-
Sammanträdesarvode x)

Revisionen:
Revisorer – årsarvode totalt 6.000:-
Sammanträdesarvode x)

Summa arvoden förtroendevalda 86.000:-

x) Sammanträdesarvode utgår med 775:- kronor/
sammanträde samt vid deltagande i andra samman-
träden/uppdrag enligt särskilda beslut.

Förtroendevalda i ovanstående organ inbjuds till 
Anhörigriksdagen och Årsmötet respektive år under 
mandatperioden på förbundets bekostnad.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan, inom 
ramen för budgeten, erläggas med högst 2.000:-/
dag före skatt mot uppvisande av intyg från arbets-
givaren.

Arvoden till 
förtroendevalda
Förutsättningarna för att verksamheten i Anhöri-
gas Riksförbund ska fungera och utvecklas på ett 
positivt sätt bygger på att det finns människor som 
engagerar sig helhjärtat i de uppdrag som bär upp 
organisationen. Ett sådant engagemang innebär 
stora ideella insatser där de inblandade får avsätta 
mycket av egen tid som ofta inkräktar på familjeliv 
och de egna social nätverken. En konsekvens som 
vederbörande tar på grund av egna anhörigerfaren-
heter och insikten om vikten av att det finns en or-
ganisation som tar till vara och driver dessa viktiga 
frågor.

Den tid som avsätts går inte att tillfullo kompensera 
med pengar, men någon form av erkännande känns 
viktigt att förbundet markerar. Tidigare kongresser 
har beslutat om ett visst arvode för de då komman-
de kongressperioderna. Valberedningens föreliggan-
de förslag till arvode för den nu kommande man-
datperioden bygger på samma principer som legat 
till grund för tidigare kongressbeslut.

Valberedningens förslag är att kongressen, även 
under den kommande mandatperioden, visar dem 
som kommer att inneha olika viktiga förtroende-
uppdrag ett erkännande med en symbolisk ekono-
misk ersättning.

Valberedningen föreslår kongressen besluta

att fastställa överlämnat förslag till arvode till för-
troendevalda under den kommande mandatpe-
rioden under förutsättning att kostnaderna ryms 
inom budgetens ram för respektive år.

För valberedningen

Alf Andersson
Ordförande    
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Enligt våra stadgar ska kongressen eller 
årsmötet ta beslut om medlemsavgif-
ten till förbundet varje år. Den senaste 
ändringen gjordes vid årsmötet 2018, då 

medlemsavgiften höjdes till 15 kronor för fören-
ingsanslutna medlemmar och till 120 kronor för 
direktanslutna medlemmar. 

För medlemmar som är anslutna till en lokalfören-
ing tas avgiften in via inbetalning från föreningen. 
I avgiften ingår att varje medlem får förbundets 
tidning ”Vi anhöriga” till sin bostadsadress. Avgif-
ten går också till det stöd i olika former som för-
bundet ger lokalföreningarna under året i form av 
t.ex. trycksaker och besök. Medlemsavgiften täcker 
dock knappt ett nummer av Vi Anhöriga. Eftersom 
portoavgiften höjts kommer det glappet att öka 
ytterligare.

Medlemsavgiften är mycket låg i förhållande till 
vad många liknande organisationer tar ut av sina 
medlemmar. Förbundets ekonomi är mycket stram 
och beroendet av olika slags bidrag gör framförhåll-
ning svår. Tendensen är att bidragen krymper, eller 
i bästa fall ligger kvar på samma nivå. Vi påverkas 
förstås av de kostnadsökningar som sker i samhäl-
let, så även bibehållna intäkter kräver åtstramning-
ar. Intäkter från medlemsavgifter kan aldrig på ett 
avgörande sätt bidra till förbundets verksamhet, 
men med förbundets blygsamma ekonomi är även 
mindre summor av stor betydelse.

Förbundsstyrelsen ser därför ett behov av att höja 
medlemsavgiften inför 2022 med ett i kronor räknat 
mindre steg. Förslaget är en höjning med 5 kronor 
per medlem till 20 kronor per föreningsansluten 
medlem och 125 kronor per direktansluten med-
lem.

2018 infördes dessutom en avgift på 500 kronor 
för organisationer, föreningar eller företag som är 
stödjande medlemmar. Styrelsen föreslår att den ni-
vån är oförändrad. Den typen av bidrag är givetvis 
tacksam, men kommer knappast under överskådlig 
tid att ha någon avgörande ekonomisk betydelse. 
Nivån bör inte vara avskräckande.

Fastställande av medlemsavgiften för år 2022
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta

att lokalföreningarnas avgift till förbundet för år 
2022 fastställs till 20 kronor per ansluten med-
lem.

att  medlemsavgiften för direktanslutna medlemmar 
för år 2022 fastställs till 125 kronor.

att  medlemsavgiften för stödjande organisationer, 
föreningar och företag för år 2022 fastställs till 
500 kronor.
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Visionen ska på ett kortfattat sätt beskri-
va vad förbundet vill uppnå på sikt. 
Den ska vara en utgångspunkt för den 
riktning förbundet ska ta i sina mål, 

sitt arbete och sina beslut. Den ska också visa för 
omgivningen vad förbundet vill.

Värdegrunden ska beskriva förbundets grundläg-
gande värderingar och etiska grundvalar.

De är alltså viktiga utgångpunkter för vårt arbete 
och vårt förhållningssätt. Det krävs också i många 
sammanhang när bidrag söks att förbundet kan 
redovisa en vision och en värdegrund.

Under årsmötet 2018 påbörjades ett arbete med att 
ta fram en vision och värdegrund för Anhörigas 
Riksförbund, med avsikten att lägga fram ett förslag 
som skulle kunna antas på kongressen 2020. En 
arbetsgrupp tillsattes. Den har bestått av Eva Karls-
son Karlstads Anhörigförening, Lennart Backman 
Järfälla Anhörigförening, Gun-Britt Björevall för-
bundsstyrelsen, Lina Brustad förbundskansliet samt 
Ingrid Sandelin förbundsstyrelsen som sammankal-
lande. De tog fram ett förslag som gick ut på remiss 
till lokalföreningarna under oktober 2019. 

11 föreningar inkom med remissvar. Nästan samtli-
ga framhöll att de tyckte förslaget var bra, men det 
kom också förslag på vissa korrigeringar. Arbets-
gruppen bearbetade de inkomna svaren och styrel-
sen behandlade sedan detta. Efter vissa justeringar 
föreslår nu styrelsen följande:

Vision och värdegrund för 
Anhörigas Riksförbund

Vision för Anhörigas Riksförbund
Anhörigas insatser är alltid frivilliga.
Anhöriga är viktiga för samhället och får det stöd 
de behöver oavsett bostadsort.
Anhöriga är egna individer med individuella behov.
Anhörigförening finns i varje kommun.

Värdegrund för Anhörigas Riksförbund
Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet för-
bund där alla har lika värde. 
Alla är välkomna som medlemmar oavsett ålder, 
kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariation 
eller religion.
Vi skall visa empati, lyhördhet och öppenhet samti-
digt som vi visar respekt för varandra. 
Allt arbete, såväl internt som externt, skall ske i 
positiv anda.

Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta

att  anta den förslagna visionen för Anhörigas Riks-
förbund

att  anta den föreslagna värdegrunden för Anhöri-
gas riksförbund
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Förord
Detta program redovisar de frågor som Anhörigas 
Riksförbund driver för bättre villkor för anhöriga. 
Dokumentet innehåller fakta och senaste rön kring 
anhörigas situation och avser att bidra med nödvän-
diga fakta för att kunna delta i aktuell debatt, skapa 
opinion eller förse beslutsfattare med underlag för 
att kunna fatta beslut. 

Det utgör också underlag för Anhörigas Riksför-
bund och dess lokalavdelningar när de driver frågor 
avseende anhörigas behov och rättigheter. Det kan 
även användas till att ge medlemmar eller andra in-
tresserade en fördjupad redovisning av förbundets 
ställningstagande och krav.

Med anhörig avses i detta dokument en person 
inom familj, släkt eller vänkrets som hjälper någon 
som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-
nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. 
Närstående är den som tar emot stöd, hjälp eller 
omsorg.

Att anhöriga deltar i vården eller omsorgen av en 
närstående måste alltid bygga på frivillighet.

Det finns inga lagar eller föreskrifter som ställer 
krav på anhörigas engagemang.

För att anhöriga skall kunna delta i omvårdnaden av 
en närstående finns ett antal krav och förutsättning-
ar som behöver vara uppfyllda.
1. Erbjud lagstadgat stöd till anhöriga i alla kommu-

ner
2. Tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar för att 

involvera anhöriga
3. Förena anhörigomsorg/vård med förvärvsarbete
4. Garantera ekonomiska rättigheter och trygghet 

för anhöriga
5. Uppmärksamma jämställdhetsaspekterna 

I fortsättningen av detta dokument utvecklas dessa 
punkter ytterligare och kombineras med ett antal 
förslag till åtgärder som behövs för att nå uppfyllel-
se. 

Anhöriga som vårdar och stödjer 
– ett samhällsintresse

Förkortningar som används i detta dokument:
SoL Socialtjänstlagen
HSL Hälso- och sjukvårdslagen
LSS     Lagen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade
SIP Samordnad Individuell Plan
VAN Vård Av Närstående

Inledning
1,3 miljoner vuxna i Sverige vårdar, stödjer eller 
hjälper regelbundet en närstående. De flesta av dem 
är i yrkesverksam ålder. Deras insatser sparar sam-
hället 183 miljarder kronor varje år, enligt en räkne-
modell framtagen av Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, Nka. Det är dock minst lika viktigt att 
titta på kostnaderna för såväl den enskilda anhöriga 
som för samhället när arbetsbördan blir för tung 
och stödet för dåligt eller uteblir helt. Många barn 
och unga gör också anhöriginsatser. 7 procent av 
alla elever i årskurs 9 utför t.ex. omfattande om-
sorgsarbete. 

Anhörig är en person inom familjen, släkten eller 
vänkretsen som hjälper någon som på grund av 
sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kla-
rar av vardagen på egen hand. Närstående är den 
som tar emot stöd, hjälp och omsorg. 

Det mest grundläggande anhörigstödet är vård och 
omsorg av god kvalitet för de närstående som an-
höriga kan känna sig trygga med. Nyckelfaktorer är 
tillräckligt med välutbildad personal och att statusen 
för vård- och omsorgsarbete höjs. Kunskaper om 
anhörigas roll och villkor måste ingå i alla vård- 
och socialarbetsutbildningar på alla nivåer. 

Självklart måste de lagar som finns respekteras och 
tolkas på det sätt lagstiftaren avsett. Det gäller t.ex. 
Socialtjänstlagen 5 kap 10§ om att Socialnämnden 
ska erbjuda stöd för de personer som vårdar en 
närstående och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdsla-
gen innehåller i dagsläget mycket lite om anhöriga. 
Lagstiftningen om skyldighet att informera och 
stötta anhöriga bör samordnas i Socialtjänstlagen, 
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Hälso- och sjukvårdslagen och LSS. Barnkonven-
tionen är upphöjd till lag och måste också beaktas. 
Det är angeläget att terminologin för anhörig och 
närstående blir gemensam för socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. 

Barnperspektivet måste finnas med även när det 
gäller barn som anhöriga, annars kan deras liv och 
utvecklingsmöjligheter hämmas. Här måste också 
syskon till barn/unga med sjukdom eller funktions-
variation uppmärksammas.

Vårt samhälle blir alltmer mångkulturellt vilket 
ställer krav på kunskap om olika sätt att se på an-
hörigroller och att människor med olika bakgrund 
får information, så att de har möjlighet att ta del av 
anhörigstöd.

Andelen äldre i vårt samhälle ökar samtidigt som 
allt färre yngre ska stå för såväl skatteunderlag som 
vårdinsatser. Fler människor drabbas av demens-
sjukdom och psykisk ohälsa ökar i alla åldrar. 
Behovet av att anhöriga bidrar med att vårda, 
stödja eller hjälpa en närstående kommer därmed 
att vara fortsatt stort, sannolikt även öka. Sverige 
måste därför på allvar se till att villkoren blir goda 
eftersom detta krävs av ett mänskligt samhälle, av 
såväl folkhälsoskäl som samhällsekonomiska skäl. 
Sverige har inte råd att slita ut anhöriga. Det krävs 
en helhetssyn där man ser att anhöriga inte är något 
sekundärt, och att rimliga villkor för dem är till 
nytta för såväl deras närstående som för arbetslivet 
och för hela samhället. Detta är en stor framtidsfrå-
ga. För att säkerställa detta och klargöra samhällets 
ambitioner behövs en nationell anhörigstrategi.

Frivillighet måste alltid vara 
utgångspunkten 
I Sverige är det enligt lag frivilligt att ge vård och 
stöd till vuxna närstående. Det finns ingen skyl-
dighet för makar att ge varandra omsorg. Barn har 
ingen skyldighet att vårda eller hjälpa åldriga eller 
sjuka föräldrar. Däremot har föräldrar skyldighet att 
ta vård om sina barn så länge de är i skolåldern. Här 
behöver dock tydliggöras vad som rimligtvis kan 
ingå i normalt föräldraansvar. 

Principen om frivillighet omfattas av de allra flesta. 
I praktiken förutsätts dock ofta att anhöriga gör 
stora insatser utan att ens tillfrågas. I takt med att 

kommuners och regioners ekonomi blivit alltmer 
ansträngd har större ansvar överlåtits på anhöriga. 
Även övergången till att ge avancerad sjukvård i 
hemmet påverkar anhöriga i mycket hög grad. Det 
är inte självklart att alla anhöriga är beredda på vård 
i det egna hemmet, kanske till och med i det egna 
sovrummet.

Med rätt förutsättningar och stöd är dock många 
anhöriga beredda att göra insatser för sin närståen-
de. Det är också en viktig resurs att ta vara på och 
helt nödvändig för att samhället ska klara den vård 
och omsorg som behövs. Det får dock inte tas till 
intäkt för att tumma på frivilligheten, som alltid är 
utgångspunkten. Det behövs ett uttryckligt sam-
tycke från den anhörige för vad hen är beredd att 
åta sig.

Villkoren och stödet till anhöriga måste förbättras 
samtidigt som frivilligheten alltid måste inte bara 
respekteras utan vara just den självklara utgångs-
punkten. 

Åtgärder:
-  Respektera anhörigas rätt till eget liv 
-  Erbjud likvärdigt anhörigstöd oavsett bostadsort 

och ålder enligt SoL kap 5 §10.
-  Beakta alltid anhörigaspekten i alla steg
-  Utarbeta rutiner för hur och när samtycke ges 

och dokumenteras 
-  Involvera anhöriga i alla delar av vården, om de 

önskar det och blir påverkade av den
-  Utarbeta handlingsplan för systematiska anhörig-

kontakter med krav på dokumentation 
-  Erbjud särskilda insatser för barn som är anhö-

rigvårdare samt för syskon till barn i behov av 
särskilda insatser

-  Tag alltid hänsyn till att en gemensam bostad, 
som är till för alla familjemedlemmar, inte kan 
förvandlas till en vårdarbetsplats.

-  Tag fram en nationell anhörigstrategi 



51

Anhörigas Riksförbund har identifierat fem 
områden där förändring är nödvändig. 

1.  Erbjud lagstadgat stöd till anhöriga i alla 
kommuner

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna ge stöd 
för att underlätta för dem som vårdar en närståen-
de som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Här brister 
det på många håll. 

Kommunernas insatser ser mycket olika ut, är ofta 
alltför standardiserade, ibland avgiftsbelagda och 
främst riktade till äldre. Självklart är äldre en mycket 
viktig grupp, där många behöver stöd och avlast-
ning i en tung vårdsituation. Men det är inte till-
räckligt. Rätten gäller alla anhöriga som vårdar eller 
stödjer en närstående oavsett ålder. Det behövs 
mycket större flexibilitet, där man utgår från den 
anhöriges behov. 

Insatserna behöver anpassas efter att behoven ser 
olika ut om ens närstående är t.ex. barn eller äldre. 
Många slits rent fysiskt och möjlighet till friskvård 
för anhöriga som önskar det är mycket angeläget. 
Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas 
mer så att informationen om rättigheter och möjlig-
heter till stöd når dem som behöver det. Rätten till 
avlösning är också mycket olika utformad i kom-
munerna. Detta är ett nödvändigt andningshål för 
anhöriga och ska ges, liksom allt annat stöd, efter 
behov. Rätten till 20 avgiftsfria timmar per månad 
ska ses som en miniminivå. 

Om detta inte fungerar får det stora konsekvenser 
för den anhörige, som riskerar sämre livskvalitet, 
ekonomi och hälsa. Det riskerar också att drabba 
den som behöver vården och stödet, om den anhö-
rige får alltför stor börda. Detta är inhumant och på 
sikt kostsamt för samhället.

Skyldigheten att ta fram en samordnad individuell 
plan (SIP)har funnits i Hälso- och sjukvårdslagen 
och Socialtjänstlagen sedan 2010. Trots att verkty-
get funnits länge har det inte använts i särskilt stor 
utsträckning. I den nya lagen om samverkan vid ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård från 2018 
och motsvarande lag för utskrivning från psykiatrin 

från 2019 har SIP betonats. Utöver att SIP kan ge 
bättre och effektivare vård innebär den en avlast-
ning för anhöriga, som annars får stå för samord-
ning, så det är viktigt att en sådan plan görs och att 
anhöriga känner till att de kan begära en sådan. 

Barn som också är anhöriga måste få möjlighet att 
utvecklas precis som andra barn, och inte hindras 
av anhörigskapet. Skolan och elevhälsan, som mö-
ter alla barn, har en nyckelroll men vi vet att de idag 
oftast inte känner till alla elever, som också har en 
anhörigroll. Syskon till barn, som är långvarigt, all-
varligt sjukt eller har en funktionsvariation, kan vara 
mycket utsatta. Insatser och uppmärksamhet riktas 
till barnet med stora behov, och föräldrarna orkar 
inte riktigt med de friska syskonen. Detta kan sätta 
spår som de bär med sig hela livet, om inte också 
deras situation uppmärksammas. 

Åtgärder:
-  Förtydliga kap 5 § 10 i Socialtjänstlagen.
-  Inför rätt till avgiftsfri avlösning minst 20 timmar 

i månaden utan att den anhörige måste uppge 
vad hen ska göra

-  Utveckla individanpassat anhörigstöd med indivi-
duell anhörigplan

-  Använd SIP för samordning för såväl anhörig 
som närstående

-  Ge anhöriga möjlighet till friskvård
-  Inrätta En funktion som koordinator som anhö-

riga kan vända sig till.
-  Inkludera anhörigperspektivet i Socialstyrelsens 

riktlinjer för olika diagnosgrupper
-  Ge anhöriga rätt att vara delaktiga i förskrivning 

av och få kunskaper om tekniska hjälpmedel och 
välfärdsteknik samt i utvecklingsarbete

-  Ge elevhälsan en nyckelroll för att upptäcka och 
stödja barn som är anhöriga

-  Säkerställ nationell uppföljning av kvaliteten på 
kommunernas anhörigstöd och hur anhörigas 
behov tillgodoses

-  Inrätta anhörigråd, eller motsvarande organ där 
anhöriga kan påverka, i alla kommuner

2.  Tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar 
för att involvera anhöriga

Idag finns det inget gemensamt, strukturerat sätt att 
ge stöd till anhöriga, eller ta tillvara deras kunskaper 
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inom hälso- och sjukvården. I stället ser man ibland 
med viss misstro på anhöriga och använder sekre-
tesslagen som ett skäl att hålla dem utanför. Detta 
leder till stor frustration hos anhöriga. De bästa 
lösningarna för den närstående uppnås inte lika bra 
som om man ser anhöriga som samarbetspartners. 
För att förebygga att anhöriga får problem med 
sin egen hälsa, eller stora svårigheter att förena sin 
omsorg om den närstående med yrkesarbete, måste 
det därför till rutiner för att vården ska ta hänsyn 
till detta. Givetvis måste patientens vilja och integri-
tet respekteras. Men med rätt kunskaper och tydligt 
uppdrag till vårdpersonalen behöver detta i de allra 
flesta fall inte vara en motsättning. 

Det är inte acceptabelt att det är upp till vårdgivar-
nas eget intresse i vilken grad man vill involvera och 
stödja anhöriga. Generellt finns nog de allra största 
problemen inom den psykiatriska vården, vilket 
är allvarligt med tanke på att så många drabbas av 
psykisk ohälsa. Det händer inte sällan att anhöriga 
totalt stängs ute när den närstående finns i sluten 
vård. Vid utskrivningen lämpas sedan allt ansvar 
över på anhöriga, utan att de alls får något stöd eller 
ens information.

Anhöriga tvingas ofta ha en betungande samord-
narroll mellan olika aktörer som är involverade i 
vården och omsorgen om deras närstående. Här 
behövs avlastning. Många anhöriga vittnar om att 
detta är mer energikrävande än övriga insatser man 
gör för sin närstående. Här måste det förtydligade 
ansvaret för att ta fram en samordnad individuell 
plan (SIP) användas systematiskt.

Åtgärder:
-  Tydliggör lagstiftning och/eller riktlinjer för häl-

so- och sjukvården så att anhöriga ska involveras 
i alla delar av vården om de önskar och påverkas 
av den

-  Belys anhörigas roll i utbildning och fortbildning 
av vårdens personal

-  Utveckla metoder för systematiska anhörigkon-
takter liksom för dokumentation av dem

-  Förtydliga Hälso- och sjukvårdslagen med skyl-
dighet för medarbetare att informera och stötta 
anhöriga

-  Involvera anhörigperspektivet i Socialstyrelsens 
riktlinjer för olika diagnosgrupper

-  Använd SIP systematiskt som ett redskap för 

samordning för såväl anhöriga som närstående
-  Inrätta anhörigråd eller motsvarande organ där 

anhöriga kan påverka i alla landsting/regioner

3.  Förena anhörigomsorg/vård med för-
värvsarbete

Av Sveriges 1,3 miljoner anhöriga, var femte vuxen, 
som vårdar eller stödjer en närstående är de allra 
flesta i yrkesverksam ålder. Det handlar om 900 000 
personer som ibland med stor svårighet försöker 
förena yrkesarbete med vården och omsorgen. En 
del klarar inte av detta. Bland anhöriga i åldern 45-
64 år har 32 procent av kvinnorna och 27 procent 
av männen minskat sin arbetstid, sagt upp sig eller 
gått tidigare i pension som en konsekvens av sitt 
anhörigskap. Det gäller för c:a 100 000 personer va-
rav 70 procent uppger att de gjort det mot sin vilja.

Detta leder för många till stor press och stress. 
Tvingas man minska arbetstiden, eller helt sluta ar-
beta, påverkas förstås ekonomin starkt såväl direkt 
i hushållskassan som långsiktigt med lägre pension. 
Minskade karriärmöjligheter får också sådana kon-
sekvenser.

Detta är inte rimligt i ett land där arbetslinjen 
antagits som överordnad princip. Då måste det gå 
att förena anhörigstöd med förvärvsarbete. Det be-
hövs mer flexibla arbetsplatser som gör det möjligt 
att klara de åtaganden som anhörigvården och –stö-
det för med sig. Det innebär t.ex. flexibel arbetstid 
som tillåter myndighetskontakter, läkarbesök och 
ibland akuta insatser på hemmaplan, på samma sätt 
som det idag anses självklart att man ska kunna 
förena föräldraskap och yrkesarbete.

Om detta inte fungerar får det stora konsekvenser 
för den anhörige, som riskerar sämre livskvalitet, 
ekonomi och hälsa. Det drabbar också arbetsgivar-
na om medarbetare får stor frånvaro eller inte kan 
arbeta fullt ut. Det är alltså ett intresse för arbetsgi-
varna som får mindre stressade och mer effektiva 
medarbetare. De offentliga arbetsgivarna har många 
medarbetare och bör vara föredömen. Arbetsmark-
nadens parter har all anledning att ta ett större an-
svar för att anhöriga har rimliga förutsättningar och 
rättigheter. De behöver medverka till att kunskaper-
na om anhörigskap ökar på arbetsplatserna. 



53

Samhällsekonomiskt har vi inte råd med att 
människor tvingas gå ner i arbetstid eller t.o.m. slu-
ta arbeta för att inte arbetsmarknaden är anpassad 
efter att allt fler också behöver stödja närstående. 
Det leder till minskade skatteintäkter och större 
ohälsa – eller till att kraven på samhällsinsatser blir 
allt större, om inte anhöriga klarar av det.  

Det måste också vara möjligt att få ekonomisk er-
sättning för Vård Av Närstående (VAN).  Se vidare 
under punkt 4 Ekonomiska rättigheter och trygghet 
för anhöriga.

Åtgärder:
- Inför rätt till ekonomisk ersättning i 30 dagar per 

år för VAN (Se vidare under punkt 4)
- Inför rätt till tjänstledighet för anhöriga som vår-

dar eller stödjer närstående 
- Arbetsmarknadens parter tar större ansvar för 

anhörigas situation i arbetslivet
- Prioritera forskning och kunskapsutveckling kring 

metoder för ett mer flexibelt arbetsliv som tar 
hänsyn till medarbetare som vårdar eller stödjer 
närstående

4.  Garantera ekonomiska rättigheter och 
trygghet för anhöriga

Som redan beskrivits riskerar anhörigas ekonomi 
att påverkas starkt negativt av deras insatser för när-
stående. Även i detta sammanhang påverkas också 
hälsan och livskvaliteten starkt. Det finns alltså all 
anledning för samhället att medverka till mer rimli-
ga ekonomiska villkor.

 Insatserna är ofta långvariga, och gäller inte bara 
under vård i livets slutskede, som idag är nästan 
den enda möjligheten att få ersättning. I stället får 
det bli semesterdagar eller tjänstledigt utan lön 
vilket inte är rimligt för en så samhällsnyttig insats. 
Här finns sannolikt också en dold orsak till sjuk-
skrivning. Det är olyckligt av flera skäl. Det ger en 
felaktig bild av sjukskrivningar, som inte är tänkt att 
användas så. Det döljer också anhörigas situation 
och behov. Det kan redan idag finnas kostnader här 
som försäkrings-kassan har, och som kan användas 
till del av finansieringen av ekonomisk ersättning 
för VAN.

Anhörigas insatser är oerhört viktiga för samhället 
precis som det är ett samhällsintresse att barn och 
deras föräldrar ges goda förutsättningar. Vi vill 
därför ge rätt till ekonomisk ersättning för Vård Av 
Närstående, efter samma modell som för rätten till 
vård av barn. Vi är beredda att diskutera en stegvis 
utbyggnad, på samma sätt som rätten till vård av 
barn byggts ut steg för steg. Det arbetet måste på-
börjas omgående genom att närmare utreda villko-
ren. Målet är samma antal dagar per år som för vård 
av barn (120 dagar för närvarande). 

Frågan om anhöriganställningar är komplex, där 
olika problem med inlåsningseffekter för anhöri-
ga, och även bedrägerier, används som skäl för att 
vara alltmer återhållsam med detta. Det finns alltid 
anledning att noggrant överväga vad som är den 
bästa lösningen. När det är en närstående som står 
för vården måste en anhöriganställning kunna göras 
utan hinder av generella riktlinjer i kommunen.

Föräldrar till barn med långvarig, allvarlig sjukdom 
eller funktionsnedsättning riskerar i hög grad att 
drabbas ekonomiskt. Det betyder också att även 
friska syskon påverkas ekonomiskt av familjens 
situation. Enligt kronofogdens erfarenhet är sjuk-
dom och död tillsammans med arbetslöshet och 
skilsmässa de vanligaste orsakerna till att människor 
hamnar på ekonomiskt obestånd.

Försäkringskassans allt hårdare villkor drabbar 
också anhöriga hårt. Många gånger tvingas de till 
och med att bidra till sin närståendes försörjning, 
när försäkringskassans stöd uteblir eller dras ner 
väsentligt. Ofta kan det uppfattas som att det sker 
på godtyckliga grunder, där den behandlande läka-
rens synpunkter inte tillmäts någon stor betydelse. 
Konsekvenserna blir svåra med många frustrerande 
kontakter med handläggare och domstolar. En del 
blir helt utförsäkrade och hänvisas till försörjnings-
stöd. Men det är inte säkert att det beviljas om man 
t.ex. äger en fastighet eller en bostadsrätt. Den eko-
nomiska situationen för närstående och anhöriga 
kan slås sönder totalt i en redan svår situation med 
sjukdom eller funktionsnedsättning.
Anhöriga som drabbas av olyckshändelser eller 
sjukdom på grund av sina anhöriginsatser bör 
omfattas av grundläggande sjuk- och olycksfallsför-
säkring.
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Åtgärder:
-  Utred och klarlägg villkoren för anhörigas rätt till 

ekonomisk ersättning. Inför ett första steg med 
rätt till ersättning upp till 30 dagar per år

-  Verka för att anhöriga omfattas av grundläggan-
de sjuk- och olycksfallsförsäkring i omvårdnads-
situationer

-  Utred vilket ekonomiskt stöd som kan behövas 
för familjer där ett barn drabbas av långvarig, 
svår sjukdom eller funktionsnedsättning

-  Ändra Försäkringskassans regelverk så att sjuka 
och deras anhöriga ges ekonomisk trygghet på 
ett rättssäkert sätt grundat på medicinsk bedöm-
ning och erfarenhet

-  Gör inkomster för vårdrelaterat arbete pensions-
grundande för anhöriga

5.  Uppmärksamma 
 jämställdhetsaspekterna

Fler kvinnor än män ägnar sig åt vård av närståen-
de. Framförallt gäller det när den närstående har 
stora och långvariga behov. Detta drabbar kvinnors 
hälsa och ekonomi på både kort och lång sikt, också 
för den framtida pensionen.

Forskning visar att medelålders kvinnor som stödjer 
närstående har lägre inkomst och sämre position på 
arbetsmarknaden än medelålders män.  Den visar 
också att kvinnor mår sämre än män, även om båda 
könen medverkar i anhörigvården.

90 000 kvinnor och drygt 50 000 män i åldrarna 
45-66 år har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta 
helt för att de ger omsorg till en närstående. 40 
procent av kvinnorna och 25 procent av männen 
som hjälper minst en gång i månaden, har upplevt 
svårigheter att hinna med fritidsaktiviteter eller att 
umgås med vänner på grund av omsorgsgivandet. 

Drygt 5 procent av kvinnorna och drygt 2 procent 
av männen, som ger anhörigomsorg minst en gång 
i månaden, har blivit sjukskrivna mer än två veckor 
på grund av omsorgsgivandet. 114 000 kvinnor och 
75 000 män i åldrarna 45-66 år har fått minskade 
inkomster på grund av att de ger omsorg till en 
närstående.

Därför är anhörigfrågan också en fråga om jäm-

ställdhet. Insatser för att ge mer rimliga villkor till 
den som vårdar eller stödjer närstående är därför 
också insatser för ökad jämställdhet. Här gäller 
det förstås också att ha i åtanke de grundläggande 
förutsättningarna; att vård och omsorg med god 
kvalitet är det bästa också för anhöriga. Det måste 
också poängteras att det är ett frivilligt åtagande 
att vårda och stödja en närstående. Efter en period 
med utbyggnad av äldreomsorg och rättigheter på 
funktionshinderområdet, ser vi nu åtstramningar. 
Inom äldreomsorgen har det under flera decennier 
pågått en neddragning av vårdplatser som inte alls 
har kompenserats med tillräcklig utbyggnad av 
hemtjänsten. Det glapp som uppstått har fått fyllas 
av anhörigas insatser, till största delen kvinnors, 
även om det syns en ökande andel män också. Allra 
störst insatser görs av kvinnor med låg utbildning 
och låga inkomster.

Jämställdhetsaspekterna måste därför finnas med i 
all lagstiftning, alla riktlinjer och i all utbildning på 
anhörigområdet.

Åtgärder:
-  Evidensbaserad kunskap utgör grund för alla 

åtgärder och förändringar
-  Anpassning av anhörigstöd sker kontinuerligt 

utifrån nya forskningsrön.
-  Uppmuntra ytterligare forskning om anhöriga 

och jämställdhet
-  Jämställdhetsaspekterna finns alltid med i alla 

riktlinjer
-  Beakta alltid konsekvenserna för jämställdheten 

vid beslut som rör anhöriga 
-  Se alltid anhörigas situation i arbetslivet utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv

Siffrorna i det här dokumentet är hämtade från:

Socialstyrelsen (2012): Anhöriga som ger omsorg 
till närstående - omfattning och konsekvenser, arti-
kelnummer 2012-8-15, Stockholm.

Szebehely, Marta, Ulmanen, Petra & Sand, Ann-
Britt (2014): Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar 
det arbete och försörjning? (Arbetsrapport, 2014:1), 
Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stock-
holms universitet.



55

Vid förbundets årsmöte den 5 april 2019 
fick förbundsstyrelsen i uppdrag att 
göra en översyn av programmet ”An-
höriga som vårdar och stödjer – ett 

samhällsintresse” med de intressepolitiska frågorna. 
Ett förslag skulle tas fram till kongressen 2020, ef-
tersom programmet från 2016 behövde uppdateras, 
men inte göras om i grunden. 

Syftet med programmet är att det ska beskriva vilka 
frågor vi som förbund tycker är viktigast för att 
ge anhöriga bättre villkor. Det är ett underlag för 
förbundet och dess lokalföreningar när de driver 
frågor avseende anhörigas behov och rättigheter. 
Programmet kan även användas till att ge med-
lemmar, beslutsfattare och andra intresserade en 
fördjupad redovisning av förbundets ställningsta-
ganden och krav. 

En arbetsgrupp tillsattes. Den har bestått av Aina 
Granath från Anhörigföreningen i Mölndal, Ka-
rin Sundberg från Anhörigföreningen i Piteå, 
Ann-Margret Blomqvist från förbundsstyrelsen, 
Lina Brustad från kansliet samt Ann-Marie Hög-
berg förbundsstyrelsen som sammankallande. 

Ett första förslag gick ut på remiss till föreningarna 
i oktober. 11 svar har kommit in. Nästan alla re-
missinstanser har tyckt att förslaget är bra, även om 
de kan ha haft några synpunkter eller kommentarer. 
Flera har tagit upp att de tycker att det är för långt. 
Några har också uttryckt osäkerhet om vad detta är 
för dokument och vilka det vänder sig till. 

Arbetsgruppen förde diskussion om programmets 
längd redan innan remissförslaget gick ut. Den 
stannade ändå för att ha med en del beskrivande 
text, för att kunna ge mer argument och fakta kring 
våra ståndpunkter. Alla orkar kanske inte läsa hela 
programmet, och det är inte lämpligt att dela ut i 

Anhöriga som vårdar och stödjer 
– ett samhällsintresse

Intressepolitiskt program

alla sammanhang. Därför kommer en kortversion 
att tas fram när programmet är fastställt. En be-
gränsad neddragning skulle inte göra programmet 
så mycket kortare utan att urholka det mycket. Syn-
punkterna har resulterat i en ny sida med ett förord, 
som är avsett att förklara vad dokumentet är och 
vilka det vänder sig till. Där finns också en mycket 
kort sammanfattning av de viktigaste punkterna.

Förbundsstyrelsen har behandlat förslaget och ställt 
sig bakom det.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att fastställa det intressepolitiska programmet An-
höriga som vårdar och stödjer – ett samhällsin-
tresse.
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I likhet med många ideella organisationer har 
Anhörigas Riksförbund brottats med svårig-
heter att värva nya medlemmar. Det har också 
på flera håll varit svårt att rekrytera styrelsele-

damöter till lokalföreningar. Några föreningar har 
tvingats lägga ner när den sittande styrelsen inte 
orkat längre och inga nya varit beredda att ta över. 
Förnyade ansträngningar för att vända trenden är 
därför nödvändiga.

Framtidsgruppens rapport
2017 behandlade kongressen en rapport från 
Framtidsgruppen, som behandlade förslag på hur 
vi skulle utveckla vår organisation. En del av den 
rapporten behandlade medlemsvärvning och stöd 
till föreningarna.

Följande strategier lyftes fram för organisationsut-
vecklingen:
• En god balans mellan förbundets två ben – stöd 

till anhöriga/medlemmar och påverkan av besluts-
fattare och allmänhet.

• Utveckla vår kommunikation
• Förbättra medlemsvärvningen genom medveten 

målgruppsinriktning och genom fler hjälpmedel.
• Använda vårt intressepolitiska program som inspi-

ration, argument för engagemang och medlem-
skap och givetvis för påverkan av myndigheter 
och beslutsfattare.

• Samverka med kommunalt anhörigstöd. 
• Samverka med Nationellt kompetenscentrum för 

anhöriga och forskningsinstitutioner
• Utveckla samverkan med andra organisationer 

med inriktningen att vi är sidoordnade andra 
diagnos- och funktionshinderförbund.  Vår nisch 
är att vi företräder alla anhöriga oavsett ålder, 
diagnos eller funktionsnedsättning, och alltid har 
ett anhörigperspektiv

• Stabilisera de ekonomiska förutsättningarna 
genom fler samarbetspartners framföra allt olika 

FÖRSLAG FRÅN FÖRBUNDSSTyRELSEN  2021-02-24

Åtgärder för fler medlemmar och 
livaktiga föreningar

företag inom vård- och omsorgsbranschen. På-
verka statsmakterna för att få en större andel av 
bidraget, som förbundet får disponera fritt, så inte 
över hälften av ekonomin är bestämda till projekt.

När det gällde medlemsvärvning och stöd till fören-
ingarna angavs följande hjälpmedel:
• Argument för medlemskap tas fram
• En liten medlemsvärvarfolder tas fram 
• Tipskatalog till föreningarna sammanställs och 

läggs ut på intranätet. Den utvecklas ständigt 
genom erfarenhetsutbyte mellan föreningarna

• Hjälp att framställa en presentationsfolder för 
föreningen

• Hjälp att få en egen hemsida
• Folder om intressepolitiska frågorna (finns)
• Inventering av dagsläget utarbetas i samarbe-

te med föreningarna kring nyckelfrågor för att 
kunna använda jämförelser som argument på 
hemmaplan. Ex finns anhörigråd, hur mycket ger 
man i bidrag till anhörigföreningen, avlösning, 
hemvårdsbidrag/anhöriganställningar, hur ser 
anhörigstödet ut

• Information och länkar på hemsidan/intranätet 
om aktuella frågor

• Information via Förbundsnytt och Vi Anhöriga
• Mallar för t.ex. insändare, skrivelser etc för lokala 

aktiviteter
• Ge publicitet/uppmärksamhet åt goda och dåliga 

exempel från kommunerna

De flesta förslagen har genomförts helt eller delvis. 
Inte minst har kommunikationsinsatserna ökat, 
närvaron i sociala medier utökats, under förra året 
togs fler Förbundsnytt fram, Tidningen Vi Anhö-
riga har prövat nya former m m. Vi har också haft 
bättre genomslag i medier. 

Därutöver har en kommunikationsplan tagits 
fram. En enkät har gjorts till föreningarna om 
kommunikation och en arbetsgrupp arbetade med 
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digitalisering. Vidare har direktanslutna medlem-
mar tillfrågats om hur de ser på förbundets kom-
munikation, vilka frågor de vill driva och om de vill 
vara med i en lokalförening m.m. Tanken bakom 
denna enkät är att bättre kunna fånga upp dessa 
medlemmar.

Ett uppdaterat intressepolitiskt program kommer 
att behandlas på extrakongressen i år och därefter 
kommer nya informationsmaterial tas fram utifrån 
det.

Vi har dock inte lyckats stabilisera ekonomin i 
önskvärd utsträckning, utan mycket energi åtgår till 
att ta fram och genomföra projekt som kan generera 
intäkter till förbundet. Företag har också blivit allt 
mer återhållsamma när det gäller sponsring. Vi ser 
också att det är viktigt för förbundets trovärdighet, 
särskilt när vi nu har ett 90-konto, att noga övervä-
ga den typen av samarbeten.

Tanken på tipskatalog och erfarenhetsutbyte via 
hemsidan har heller inte slagit så väl ut. Vi har 
kunnat konstatera att inte så många är intresserade 
av den formen för dialog.

Argument för medlemskap har tagits fram liksom 
en folder för medlemsvärvning. I samarbete med 
Röda korset har affischer tagits fram om anhörig-
stöd, som också lyfter fram förbundet. Under året 
har kundvagnspoletter inköpts för att använda vid 
marknadsföring.

Föreningarna har fått hjälp att ta fram en presen-
tationsfolder och en egen hemsida om de önskat 
detta. Med hjälp av Solna Anhörigförening gjordes 
en enkät om anhörigstöd och stöd till anhörigför-
eningar. Under 2019 fick förbundet också projekt-
pengar för att kartlägga kommunernas anhörigstöd 
som mynnade ut i en rapport, som är användbar i 
många sammanhang.

Flera insändarmallar och gemensamma insändare 
har tagits fram.

Nya hjälpmedel i form av gemensam vision och 
värdegrund för förbundet är tänkt att öka vår sam-
manhållning och identitet. 

Pandemi och nuläge
Som sagts ovan har några föreningar lagts ner, men 
det har också bildats nya. Det finns också intresse 
på flera håll att starta en förening. Många av våra 
föreningar är också mycket aktiva, och en del har 
hittat nya former för att leda föreningen och också 
för att kunna ha kontakt med medlemmar och 
allmänhet även under Covid-19-pandemins restrik-
tioner.

Men många föreningar har inte haft den möjlig-
heten. Det finns en oro för att engagemanget hos 
medlemmarna sjunkit när det inte varit möjligt att 
träffas på möten som vanligt. En del kan ifrågasätta 
meningen med medlemskapet. Behovet att klargöra 
medlemskapets värde, öka medlemsvärvningen och 
ge föreningsstyrelserna möjligheter att driva fören-
ingen utifrån de lokala förutsättningarna är därför 
stort, när vi nu förhoppningsvis inom rimlig tid ska 
få mer normala möjligheter.

Förbundet har ett antal utredningar, förslag och 
informationsverktyg som kan användas för att vita-
lisera och stötta föreningarna och för att värva nya 
medlemmar.

Förbundet behöver metoder för medlemsvärv-
ning, som kan användas såväl lokalt som centralt. 
Det behövs också förslag på former för att under-
lätta föreningarnas styrelsearbete. Det kan handla 
om samarbete mellan föreningar/kommuner för 
att kunna få fler delaktiga. Det kan också vara nya 
sätt att se på styrelsens storlek och ansvar, där t.ex. 
mer tillfälliga grupper av medlemmar kan få vissa 
uppdrag. Givetvis gäller det också vilka stödfunk-
tioner som kan erbjudas. Frågor om medlemskapets 
värde och målgrupper för medlemsvärvning bör 
behandlas.

En förutsättning för detta arbete ar att vi tar 
gemensamt ansvar och att det sker ett samspel med 
våra lokalföreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår extrakongressen besluta
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

modell för att värva nya medlemmar och vitalisera 
föreningsarbetet enligt föreliggande förslag i sam-
spel med lokalföreningarna. 
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Verksamhetsplan
Anhörigas Riksförbund 2021
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Inledning

I vårt samhälle finns många som på grund av funk-
tionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom
behöver hjälp i vardagen. Ofta är det en anhörig 
som tar vid där det offentliga samhällets omsorg

upphör, allt för att ge den hjälpbehövande ett gott liv. 
Att ta på sig ett ansvar för en annan
människa ska enligt Anhörigas Riksförbund vara frivil-
ligt och omgärdas av stöd från samhällets
sida. Att hjälpa, stödja eller vårda en hjälpbehövande 
familjemedlem, släkting eller vän får inte
medföra negativa konsekvenser för den egna livssitua-
tionen.

Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst 
obunden intresseorganisation som verkar för
att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att 
hjälpa sina närstående. Samtidigt vill vi
säkerställa att de anhöriga själva ska ges rätten till ett 
eget liv. Samhället får inte profitera på
människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Anhöri-
gas Riksförbund övergripande mål är att:

•  stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras 
intressen och därigenom bidra till en bättre livskvali-
tet för anhöriga och närstående.

•  verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa 
i deras verksamhet.

•  påverka samhället så att anhörigas situation upp-
märksammas och uppvärderas.

•  genom utbildnings- och informationsinsatser nå 
större förståelse och värdering av anhörigas arbete.

•  vara delaktig i och främja aktuell forskning och 
utveckling inom anhörigvårdares område nationellt 
och internationellt.

För att nå dessa mål jobbar vi med mätbara delmål för 
verksamheten och organisationen. Dessa
finns beskrivna i en utförlig aktivitetsplan samt i de 
projektansökningar som ligger till grund för
årets beviljade bidrag. I denna plan finns en översiktlig 
beskrivning av de verksamheter som
kommer genomföras under 2021 och 2022. Verksam-
heterna består dels av den reguljära
verksamhet som finansieras av ett grundbidrag från 
Socialstyrelsen, dels av olika verksamheter som vi sökt 
verksamhetsbidrag för under året. Dessa verksamheter 
är:

•  Att upptäcka och stötta barn som anhöriga (Social-
styrelsens verksamhetsbidrag för anhörigverkssam-
het)

•  Kartläggning av anhörigas upplevelser under pande-
min (Socialstyrelsens verksamhetsbidrag för anhörig-
verkssamhet)

•  Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga (Socialsty-
relsens verksamhetsbidrag för anhörigverkssamhet)

•  Anhöriglinjen (Folkhälsomyndighetens stadsbidrag 
för verksamhet för psykisk hälsa)

•  Utbildning på Helsjön (90-kontot plus eventuella 
fonder) 
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Verksamhetsmål
Stöd till anhöriga
Det första målet med Anhörigas Riksförbunds verk-
samhet är att stötta anhöriga i deras situation
för att bidra till bättre livskvalitet både för den som är 
anhörig och dennes närstående. Målgrupp
är alla som är anhöriga till någon som på grund av 
sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning
inte klarar vardagen på egen hand. Under året kommer 
vi arbeta med följande verksamheter:

Anhöriglinjen
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänsk-
ligt stöd, rådgivning och information.
Anhöriga kan vända sig till Anhöriglinjen via telefon 
och mail. Anhöriglinjen bemannas enligt
fastställda tider av volontärer med egna erfarenheter av 
anhörigskap, samt vid behov av personal
på kansliet. Kopplad till Anhöriglinjen finns en expert-
grupp som idag består av sakkunniga inom
lagområden som LSS (Lagen om särskilt stöd och 
hjälp), SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen). Information om Anhöriglinjen finns 
bland annat på förbundets webbplats, på vårdcentraler, 
anhörigrum på sjukhus, 1177 och många kommu-
ner och organisationers webbplats. Vi sprider även 
kontinuerligt information om Anhöriglinjen i sociala 
medier. Den potentiella målgruppen för Anhöriglinjen 
är de 1,3 miljoner personer som själva uppger att de 
är anhöriga. Nationella Hjälplinjen (SKR) lades ner 
2019. Efter detta har antalet kontakter till Anhöriglin-
jen ökat och fortsätter att öka. Under 2021 kommer 
vi att fortsätta arbetet med att utöka antalet tider då 
vi bemannar linjen och att stärka upp med fler volon-
tärer. Utbildning av nya volontärer, handledning och 
utbildning för alla volontärer kommer att erbjudas 
kontinuerligt under året och ett av dessa tillfällen blir 
Anhörigriksdagen 2021.

Informationskampanj – Anhörigas Rättig-
heter
Det finns för lite kunskap hos allmänheten om hur lag-
stiftningen kring anhörigskap ser ut. Vilka rättigheter 
och skyldigheter har du när din närstående blir allvar-
ligt sjuk, gammal eller drabbas av en funktionsnedsätt-
ning? Vad förväntas av mig som anhörig? Vad har jag 
rätt att säga nej till?

Vilket stöd kan jag som väljer att gå in i ett anhörig-
skap få och vart skall jag vända mig?

Tillsammans med Röda Korset har vi genomfört en 
kampanj med inspiration av ”Håll Sverige rent”. Syftet 
med kampanjen var att ta fram samhällsinformation 
som vänder sig till anhöriga och som sprids till vänt-
rum och andra lokaler på landets sjukhus och vårdcen-
traler där människor som är i, eller som är på väg in 
i, ett anhörigskap ofta befinner sig. Vår erfarenhet är 
att dessa rum i hög utsträckning saknar mycket av den 
information som anhöriga behöver.

Informationsmaterialet vi tagit fram består av af-
fischer som informerar om vart man skall vända sig 
om man som anhörig behöver stöd och hjälp. Vi vill 
informera om att det finns både kommunala anhörig-
stöd och organisationer så som diagnosförbund, Röda 
Korset och Anhörigas Riksförbund. Informationen är 
kortfattad och lätt att förstå så att även de som inte 
har svenska som modersmål skall kunna ta del av den. 
Under 2021-2022 kommer vi fortsätta arbeta med att 
sprida vårt informationsmaterial ännu mer.

Barn som anhöriga 
Under 2019 hade Anhörigas Riksförbund fokus på 
”barn som anhöriga”, bland annat via Anhörigriksda-
gan. Vi har lärt oss mycket om hur förutsättningarna 
ser ut för de barn (omkring sju procent) som är anhöri-
ga. En faktauppgift som drabbade oss extra hårt var att 
skolans elevhälsa endast känner till barnens hemsitua-
tion i knappt en tredjedel av fallen. Oftast har skolan 
alltså ingen kännedom om barn som är anhöriga och 
deras livssituation. Förbundet har med anledning av 
denna insikt under 2020 vänt sig till landets samtliga 
kommuner med information till elevhälsovården som 
syftade till att öka medvetenheten om att barn kan vara 
anhöriga. Under 2021 driver förbundet ett projekt 
med bidrag från Socialstyrelsen med syfte att tillsam-
mans med de som möter dessa barn hitta ett verktyg 
att identifiera och en metod att stötta barn som är 
anhöriga. Förbundet kommer även på andra sätt att 
under 2021 och 2022 fortsätta opinionsarbetet med 
att sprida information och kunskap om barn som är 
anhöriga.
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Anhörighälsa – ett digitalt livsstilsverktyg 
Under 2018 inledde Anhörigas Riksförbund ett sam-
arbete med Göteborgs Universitet för att erbjuda en 
ny medlemsförmån. Anhörighälsa, eller Prius Health, 
är ett digitalt hälso- och livsstilsverktyg som ska hjälpa 
anhöriga att förbättra sin egen hälsa. Anhörigskap har 
ofta stor negativ inverkan på den egna hälsan. Det är 
också vanligt att anhörigas egen hälsa hamnar i skym-
undan eller helt glöms bort. Anhörighälsa innehåller 
övningar och ett stort bibliotek av texter, skrivna av lä-
kare och forskare, som ska ge stöd och tips till anhöriga 
om hur de kan påverka sitt mående och sin hälsa i en 
positiv riktning. Verktyget har utvärderats i forsknings-
studier med goda resultat. Många beskriver hur det har 
förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vilket 
inte bara påverkat deras levnadsvanor utan även deras 
grundläggande livsinställning. Under 2021 och 2022 
kommer förbundet fortsätta att sprida information om 
Anhörighälsa.

Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga
Anhörigas Riksförbund kommer att tillsammans med 
Svenska Röda Korset arbeta med ett projekt under 
2021 där vi sammanställer tips, råd och stöd för att 
stärka den psykiska hälsan hos anhöriga. Projektet 
drivs med medel från Socialstyrelsen. 

Materialet samlas in under workshops som Anhöri-
gas Riksförbund och Svenska Röda Korset kommer att 
bjuda in anhöriga, volontärer och kommunanställda 
till. Det färdiga materialet skall sedan spridas under 
slutet av 2021 och 2022 till förbundets lokalföreningar 
och medlemmar. 

Stöd till lokalföreningarna
Det andra målet med Anhörigas Riksförbunds verk-
samhet är att verka för att lokalföreningar
bildas samt att stödja dessa i deras verksamhet. Mål-
grupp är våra medlemmar och lokalföreningar
samt de som potentiellt är nya medlemmar och lokal-
föreningar. Alla är välkomna som medlem i
Anhörigas Riksförbund oavsett om man är anhörig 
eller inte. Under året kommer vi arbeta med
följande verksamheter:

Föreningsutveckling
För att Anhörigas Riksförbund skall kunna nå sina mål 
behöver fler vara med och driva våra
frågor. Att växa handlar framför allt om att få fler med-
lemmar i de befintliga lokalföreningarna

men också om att utveckla ett mervärde för personer 
som väljer ett medlemskap direkt i förbundet. Dessut-
om är det viktigt att det bildas fler lokalföreningar. En 
effektiv medlemsrekrytering kräver kunskap om hur 
man väcker människors engagemang. För att  organi-
sationen skall kännas relevant är det viktigt att vi alltid 
uppfattas som professionella och framgångsrika. Det 
är också viktigt att vi talar om vår organisation på ett 
positivt och intresseväckande sätt. Det innebär också 
ett medvetet målgruppstänk så att rekryteringen av nya
medlemmar breddas och att människor ur fler mål-
grupper nås. För att det ska lyckas behöver vi till exem-
pel jobba med ett medvetet bildspråk så att människor 
i olika åldrar och med olika bakgrund känner sig 
tilltalade.

För att fler skall hitta till Anhörigas Riksförbund ska 
vi sprida information både på lokal och på nationell 
nivå. För att organisationen skall framstå som stor och 
samlad har vi sedan 2018 arbetat för att få vårt infor-
mationsmaterial att se mer enhetligt ut. Under 2021 
och 2022 kommer vi fortsätta att erbjuda centralt 
framtaget informationsmaterial till våra lokalförening-
ar. Det finns också, i mån av tid, möjlighet att få hjälp 
att utforma eget material.

Medlemsrekrytering 
I likhet med många ideella organisationer har Anhöri-
gas Riksförbund brottats med svårigheter att värva nya 
medlemmar. Det har också på flera håll varit svårt att 
rekrytera styrelseledamöter till lokalföreningar. Någ-
ra föreningar har tvingats lägga ner när den sittande 
styrelsen inte orkat längre och inga nya varit beredda 
att ta över. Förnyade ansträngningar för att vända 
trenden är därför nödvändiga. Förbundet kommer 
därför att under 2021 och 2022 arbeta aktivt med att 
utöka och bredda medlemsvärvningen samt med att ta 
fram förslag på former för att underlätta föreningarnas 
styrelsearbete.

Vi Anhöriga och förbundsnytt
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstid-
ning. Den utkommer med fyra nummer per
år och är en av våra viktigaste medlemsförmåner. Den 
trycks i nästan 5 000 exemplar varav merparten skickas 
direkt till våra medlemmar. Övriga tidningar går till 
prenumeranter så som anhörigstöd, sjukhus mm, samt 
att de används i marknadsförningssyfte genom sprid-
ning till bibliotek, väntrum, mässor och konferenser. 
Under 2021 och 2022 skall vi fortsätta arbetet med att 
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hitta fler annonsörer och prenumeranter. Förbundet 
skall även arbeta med att digitalisera tidningen genom 
samarbetet med Texttalk som förbundet inledde i slutet 
av år 2020. Förbundsnytt, som är ett viktigt kommu-
nikationsverktyg med information från förbundsstyrel-
se och kansli ut i organisationen, kommer komma ut 
på samma sätt som tidigare år.

Digitalisering
I Sverige pågår en digitaliseringsprocess som medfört 
stora förändringar under de senaste tjugo åren. Digi-
taliseringen har inneburit många fördelar. Förutom 
tekniska innovationer som underlättar människors 
vardag, har den medfört att nästan all kommunika-
tion idag sker över internet. Det innebär till exempel 
snabbare och effektivare kommunikationsvägar och att 
människor kan samverka i arbetsgrupper oberoende 
av deras geografiska hemvist. Över internet blir det 
möjligt att hitta nya bekantskaper med människor i 
liknande livssituationer även om man till exempel lever 
på landsbygden och har en närstående med en mycket 
ovanlig sjukdom.

Internet ger också helt nya möjligheter till effektiv 
opinionsbildning så som direktkontakt med makt-
havare och spridning av information och kunskap 
till allmänheten. Allt medan digitaliseringen medför 
genomgripande förändringar i samhällsstrukturen ser 
vi samtidigt ett växande gap mellan de med tillgång till 
dator, internet och digital kompetens och de som sak-
nar dessa verktyg. Den så kallade digitala klyftan har 
kommit att bli ett demokratiskt problem. Vid en första 
anblick kan denna problematik tyckas ligga utanför 
Anhörigas Riksförbunds åtaganden.

Faktum är dock att det vilar ett stort ansvar på 
oss. Föreningar som Anhörigas Riksförbund lever på 
många sätt kvar i den verklighet som rådde när organi-
sationen en gång startade och många medlemmar till-
hör de äldre generationer som vistas minst på internet. 
Dessutom medför deras anhörigskap att de befinner sig 
i ett potentiellt utanförskap, då det är svårt att lämna 
till exempel en dement partner ensam hemma.

Vi vill därför öka våra medlemmars digitala kompe-
tens och på så vis göra e-hälsa och andra internettjäns-
ter, samt den framväxande välfärdstekniken, tillgänglig 
för dem. I förlängningen innebär en minskad digital 
klyfta även att demokratin ökar då fler kan ta del av 
de verktyg som samhället erbjuder samt vara delakti-
ga i det offentliga samtalet. Genom att bygga upp en 
plattform för intern kommunikation samt utbilda våra 

medlemmar i grundläggande internetkunskap har vi 
bidragit till att digitalisera våra medlemmar, öka deras 
internetkompetens och ibland kanske till och med lyfta 
dem ur ensamhet och utanförskap. Att börja använ-
da och bli hemmastadd på internet öppnar oändliga 
möjligheter. Den digitala plattformen är även en yta 
för föreningsutveckling och kommunikation som gör 
att vår fråga – anhörigfrågan – får större utrymme och 
sprängkraft i det offentliga samtalet. Ur en demokra-
tisk synvinkel är detta mycket viktigt, anser vi.

Utbildning om anhörigskap och stärka 
lokalföreningar 
Bland anhöriga i åldern 45-64 år har 32% av kvin-
norna och 27% av männen minskat sin arbetstid, sagt 
upp sig eller gått tidigare i pension som en konsekvens 
av sitt anhörigskap. Det blir ca 100 000 personer som 
varje år lämnar arbetsmarknaden helt eller delvis, 
var av ca 70% uppger att de gjort det mot sin vilja. 
Konsekvensen blir försämrad arbetsinkomst och så 
småningom lägre pension. Närståendepenning gäller 
främst i livets slutskede och utnyttjas av relativt få. Det 
finns idag inga rättigheter att vara tjänstledig när en 
närstående blir sjuk. Många tvingas därför att ta tjänst-
ledigt utan lön eller säga upp sig när vård och omsorg 
inte fungerar och en sjuk partner, ett vuxet barn med 
funktionsnedsättning eller en förälder med till exempel 
demens inte kan lämnas ensamma. Detta är i dagsläget 
ett ökande problem och något som samhället måste 
börja belysa och som arbetsgivare bör bli medvetna om 
så att arbetsplatser kan bli mer anpassade till personer 
som är anhöriga. Anhörigas Riksförbund kommer där-
för att under 2021 fortsätta arbetet med att undersöka 
möjligheterna att tillsammans med en lokalförening 
och fackföreningsrörelsen informera om anhörigskap 
på arbetsplatser. Förhoppningen är sedan att under 
2022 sprida detta samarbete till övriga lokalföreningar.

Opinionsbildning
Det tredje målet med Anhörigas Riksförbunds verk-
samhet är att påverka samhället så att anhörigas situa-
tion uppmärksammas. Det handlar om att öka med-
vetenheten om anhörigas livssituation hos allmänhet 
så väl som beslutsfattare. Men det handlar även om 
att synliggöra anhörigbegreppet så att de som idag är 
anhöriga, utan att veta om det, får kunskap om sina
rättigheter och möjligheten att söka stöd och hjälp. 
Som grund för det opinionsbildande arbetet finns fem 
intressepolitiska frågor som förbundet tagit fram ge-
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mensamt. För att lyckas med påverkansarbetet arbetar 
vi på flera sätt. För att skapa folkopinion behöver vi nå 
allmänheten via sociala och etablerade medier. För att 
nå beslutsfattare behöver vi medverka vid utredningar, 
svara på remisser och inte minst skapa personliga rela-
tioner till nyckelpersoner, till exempel på myndigheter 
och inom politiken.

Etablerade medier
Anhörigas Riksförbund arbetar dagligen med att skapa 
kontakter med etablerade medier. Under 2022 och 
2022 hoppas vi kunna medverka i tidningar, radio och 
Tv i anslutning till händelser som väcker intresse och 
debatt. Vi kommer att skriva debattartiklar under året 
och arbeta för att hitta kända röster och ansikten som 
vill fronta våra frågor. Detta arbete handlar mycket om 
att fånga de tillfällen som ges och att vara ständigt på 
hugget och lyfta anhörigperspektivet närhelst möjlighet 
ges.

Sociala medier
Det har visat sig att sponsrade kampanjer ger många 
”gillare” vilket kan leda till fler medlemmar då många 
ser våra frågor, vi kommer därför att under år 2021-
22 fortsätta med dessa kampanjer. Vi kommer därför 
fortsätta att använda Facebook som vår huvudsakliga 
plattform i sociala medier med flera uppdateringar i 
veckan, men även utveckla vår närvaro på Instagram.

Ambassadörer 
Anhörigas Riksförbund skall arbeta med att knyta 
ambassadörer till förbundet. Syftet är att kända och/el-
ler inflytelserika personer blir bärare av våra frågor och 
lyfter dem i olika offentliga sammanhang. Detta gör att 
anhörigfrågorna och vårt förbund blir mer kända och
diskuterade, vilket bör leda till mer uppmärksamhet 
och bättre villkor för anhöriga. När ambassadörskapet 
blir mer utbyggt ska vi sträva efter att få en blandning 
av personer med olika bakgrund, ålder och erfarenhet 
för att nå ut bredare och för att fler ska kunna identi-
fiera sig. En förutsättning är att personen är genuint 
intresserad av anhörigfrågor och har plattformar för att
lyfta dem. Det är en fördel om hen också har personlig 
erfarenhet av anhörigskap. Uppgiften för ambassadören 
är att använda sina kanaler, plattformar och erfarenhet-
er för att beskriva anhörigas situation och behovet av 
bättre villkor. Även att berätta om Anhörigas Riksför-
bund och möjligheten att påverka genom att gå med i 
organisationen. Förbundsstyrelsen och kansliet har ta-

git vissa kontakter och hade förhoppning om att redan 
under 2020 kunna utse den första ambassadören. Det 
är dock nödvändigt att ha personliga kontakter med en 
tilltänkt person. Restriktionerna för att minska risken 
för smittspridning satte stopp för det. Vi planerar dock 
att återuppta arbetet under 2021.

Årets anhörigkommun 
Tanken var att Anhörigas Riksförbund från och med 
2020 skulle utse årets anhörigkommunen. Förslaget 
skulle ha behandlats på kongressen 2020, men pande-
min kom emellan. Det är osäkert hur förutsättning-
arna ser ut också för 2021, men vi planerar ändå att 
kunna komma igång med detta. Syftet med priset är 
att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga 
insatser för anhöriga. Detta ska i sin tur leda till att 
kommunerna sporras att förbättra sina insatser och 
ge förutsättningar att sprida goda exempel. Priset ska 
även öka kännedomen om Anhörigas Riksförbund. 
För att kunna utses till årets anhörigkommun ska det 
redovisas att kommunen har en verksamhet, eller gjort 
en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhö-
riga. Därutöver ska kommunen ha en tydlig funktion/
tjänst för stöd till anhöriga såsom anhörigkonsulent 
eller motsvarande och resurserna till anhörigstödet får 
inte ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska 
omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående. 
Information går ut till alla kommuner om tävlingen 
och att kommunerna själva kan nominera till den. 
Anhörigas Riksförbunds förbundsstyrelse, lokalfören-
ingar och enskilda medlemmar kan också nominera. 
Förbundsstyrelsen utser en jury på fem personer, där 
två ledamöter kommer från förbundsstyrelsen, två från 
lokalföreningarna och förbundets organisationsom-
budsman ingår. Juryn beslutar vilken kommun som 
ska utses till årets anhörigkommun. Priset utdelas vid 
Anhörigriksdagen. Media informeras och uppgifter 
ska finnas på vår hemsida och uppmärksammas i Vi 
Anhöriga.

Anhörigveckan 
Under vecka 40 kommer den Nationella Anhörigveck-
an gå av stapeln under 2021. Anhörigas Riksförbund 
var en gång initiativtagare till Anhörigdagen som 
infaller den 6 oktober och kommer under både 2021 
och 2022 jobba för att synas extra mycket under denna 
vecka. Vi kommer att genomföra rikstäckande kam-
panjer i sociala medier och förutom allt det arbete som 
sker lokalt även försöka bidra med föreläsningar och 
debattartiklar. 7
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Mässor, konferenser och nätverk
Det finns ett i det närmaste oändligt antal mässor, 
konferenser och nätverk för Anhörigas Riksförbund att 
delta i. Här är det viktigt att prioritera och att kansliet 
får hjälp av förtroendevalda och andra intresserade 
medlemmar att representera Anhörigas Riksförbund 
vid olika tillfällen. Dock innebär fortsatta restrik-
tioner på grund av pandemin Covid-19 att flera av 
dessa arrangemang ställs in eller blir digitala vilket gör 
det svårt att uppge exakt vilka av dessa arrangemang 
förbundet kommer att delta i. Nätverk som förbundet 
deltar i är till exempel Ideell Arenas nätverk för små 
kanslier, Nka:s forskarnätverk och Socialstyrelsens råd 
för funktionshinderfrågor; Funktionshindersnämnden.
Förbundet medverkar också i flera referensgrupper.

Forskning och utbildning
De fjärde och femte målen med Anhörigas Riksför-
bunds verksamhet är att genom informations och 
utbildningsinsatser, samt genom delaktighet i forsk-
ning och kunskapsutveckling inom anhörigområdet, 
nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete. 
Målgrupp är de som i sin yrkesroll träffar anhöriga 
samt forskare och beslutsfattare, men även anhöriga 
själva.

Anhörigriksdagen 
I mer än 20 år har Anhörigriksdagen varit ett årligen 
återkommande event och fram till 2020 har det varit 
en tvådagarskonferens fysiskt på plats i Varberg där det 
övergripande temat är anhörigfrågor. Först och främst 
är det här arrangemanget till för personer som är 
yrkesverksamma inom olika delar av civilsamhället och 
arbetar aktivt med anhörigfrågor, såsom anhörigkonsu-
lenter samt chefer och politiker inom kommun och
landsting. Vi vill även att Anhörigriksdagen ska vara ett 
forum och mötesplats där profession och andra aktö-
rer får möjlighet att mötas och diskutera dessa viktiga 
frågor, men att även anhöriga får tillfälle att möta dessa 
aktörer som jämlikar. 

På grund av att pandemin bröt ut runt om i hela 
världen hade vi inte möjlighet att genomföra förra årets 
Anhörigriksdag i Karlstad som vi hade planerat. Det 
blev istället en helt digital version över två dagar och i 
skrivandets stund antar vi att vi inte heller kommer att 
kunna genomföra 2021 års upplaga av Anhörigriksda-
gen som ett fysiskt event. Vi kommer istället att foku-
sera på samma upplägg som 2020 med en rad föreläs-

ningar online, samt vidareutveckla med en paneldebatt 
och ett par intervjuer. Alla våra medlemmar kommer 
likt förra året att bli erbjudna gratisbiljetter för att kun-
na ta del av hela programmet hemifrån. Dessutom är 
vår förhoppning att kunna hitta ett gynnsamt samar-
bete mellan våra lokalföreningar och Studieförbundet 
Vuxenskolan, så att SV kan visa valda föreläsningar på 
plats runt om i olika kommuner. 

Karlstad CCC vill vi ju gärna besöka under 2022 års 
version av Anhörigriksdagen.

Kartlägga anhörigstödet 
År 2019 var det 10 år sedan lagen om anhörigstöd 
förtydligades. Enligt SoL skall kommunerna erbjuda 
ett stöd till anhöriga och vi på Anhörigas Riksförbund 
hänvisar i princip dagligen personer som ringer till 
Anhöriglinjen att ta kontakt med deras lokala anhörig-
stöd. Men hur ser det ut? Vem får stöd? Vad består stö-
det av? Hur tycker anhörigstödjare, chefer och politiker 
att det fungerar? Vad tycker de anhöriga? Når man ut 
med information till alla anhöriga eller är det bara an-
hörig till vissa sjukdomstillstånd och funktionsnedsätt-
ningarna som får hjälp? Hur når man människor med 
invandrarbakgrund? Frågorna är många men eftersom 
det saknas aktuella och systematiska utvärderingar, 
uppföljningar och statistik när det gäller just anhörig-
stödet har Anhörigas Riksförbund under föregående år 
gjort en kartläggning av detta.

Under 2021 kommer vi att fortsätta arbeta med att 
sprida denna kartläggning till kommuner, anhörigför-
eningar, politiker med mera. Kartläggningen och en 
sammanfattande presentation kommer att ligga på vår 
hemsida där även goda exempel från kartläggningen 
kommer att presenteras. 

Kartläggning av anhörigas upplevelser under pande-
min
Anhörigas Riksförbund har fått medel från Socialsty-
relsen att under 2021 kartlägga anhörigas upplevelser 
under pandemin Covid-19. Detta projekt kommer att 
redovisas i tre delar. I den första delen kommer kvan-
titativdata att presenteras. I del två kommer anhörigas 
egna berättelser med personliga erfarenheter att presen-
teras. Genom intervjuer och samtal med anhöriga görs 
en sammanställning med avidentifierade berättelser 
för att ge en bild av att vara anhörig under pandemin. 
Berättelserna förväntas att även synliggöra exempel på 
insatser och stöd från civilsamhället. Genom intervjuer 
med representanter från ett urval av organisationer från 
civilsamhället görs en sammanställning på exempel på 
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aktiviteter och verksamheter som på olika sätt verkat 
till stöd för anhöriga under pandemin, detta utgör den 
sista och tredje delen av projektet. 

Studiecirklar
Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som i sin 
tur leder till egenmakt och möjligheten att göra infor-
merade val. På så vis ökar upplevelsen av att vara en 
aktiv part i sitt eget liv och att man har möjlighet att 
påverka såväl samhället runt omkring som den egna 
livssituationen. Det handlar dels om kunskap om sin 
närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning i rent 
utbildningssyfte för att öka förståelsen för den närstå-
ende och förbättra möjligheten till kommunikation. 
Dels handlar det om studiecirklar om den egna livssi-
tuationen. Slutligen handlar det om studiecirklar som 
berör föreningslivet för att kunna ta en aktiv roll, så 
som en styrelsepost, i en lokal anhörigförening. Syftet 
med vår studiecirkelverksamhet under 2021 och 2022 
är att tillgängliggöra fler studiecirklar för anhöriga. 
Detta kommer dels ske genom att vi tar fram nya
studiecirklar och fördjupar samarbetet med aktörer 
som Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korset.

Anhörighandboken och Anhörigcirkeln 
Vi kommer försätta att utveckla Anhörighandboken 
och sprida Röda Korsets studiecirkel Anhörigcirkeln 
som bygger på Anhörighandboken.

Fokus på mig, Vuxensyskon 
Fokus på mig, Vuxensyskon, är ett samtals- och stu-
diematerial som efter att projekts avslutats i juni 2020 
finns fritt att använda och hämta från Anhörigas Riks-
förbund webbplats. Samtals- och studiematerialet är 
en bra grund för att ge en anhöriggrupp, vuxensyskon, 
som inte alls är synlig i den offentliga debatten eller 
föremål för stödinsatser, möjlighet att ta fram en lista 
för sig själv om vad som man bör ha kunskap om och 
tänka på inför framtiden.

Uppdrag Anhörig 
Uppdrag Anhörig var ett projekt under 2019 som 
syftade till att belysa genusaspekter av anhörigskap. 
Målet var att sammanställa och tillgängliggöra kunskap 
som berör livssituationen för kvinnor i arbetsför ålder 
som är anhörig till en medmänniska som på grund av 
sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte 
klarar vardagen på egen hand. Vi vet att denna grupp 
lever under stor press samtidigt som det finns väldigt 

lite kunskap och förståelse för deras livsvillkor. Pro-
jektet utmynnade i en bok som hade release i januari 
2020 och under år 2021-2022 kommer vi nu fortsätta 
att arbeta med boken. Anhörigas Riksförbund kommer 
att tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ta 
fram ett studiecirkelmaterial till boken för att kunna 
genomföra samtalscirklar. 

Överlevnadstips för anhöriga 
Överlevnadstips för anhöriga, finns från och med 2019 
som ett material att använda i samtal och cirkelform 
för både föreningar och olika samtalsgrupper i kom-
mun och andra organisationer. Materialet finns fritt att 
använda och hämta på Anhörigas Riksförbunds webb-
plats. 

Studiecirkeln bygger på tio ”tips” som ursprungligen 
togs fram av U.S Department of Health and Human 
Service. Syftet med tipsen är att de skall öka förut-
sättningarna att behålla den psykiska hälsan även om 
man hamnar i en situation där man måste ta ett stort 
omsorgsansvar för en medmänniska som på grund av 
ålder, sjukdom och eller funktionsnedsättning inte 
själv klarar sin vardag. 

Tipsen handlar bland annat om vikten av att vara 
rädd om sin egen hälsa och att vara omtänksam mot 
sig själv, vikten av att få tillräckligt med vila och att 
äta ordentligt, vikten av att acceptera hjälp, samt inte 
minst, vikten av att dela sina känslor med andra. En 
studiecirkel där man möter andra som drabbats av en 
liknande livssituation kan vara en plats där just detta 
kan se. Materialet som studiecirkeln bygger på består 
av fyra små kortfilmer samt en studiehandledning. 
Vid varje träff skall man se en film och sedan diskutera 
innehållet i syfte att få en ökad förståelse för sin egen 
livssituation och att lindra ensamhet genom mötet 
med andra. Vi har under 2019 skapat dessa fyra filmer 
och under 2020 gjort en uppdatering av ” Överlev-
nadstid för anhöriga” och kommer att under år 2021-
2022 fortsätta sprida dem till våra lokalföreningar.

Du är inte ensam- information och vägledning till 
dig som stöttar någon med psykisk ohälsa Bräcke 
Diakoni har tillsammans med Anhörig Göteborg, Nka, 
NSPHiG och Studieförbundet Vuxenskolan, under 3 
år arbetat med projektet Trialog. Projekt Trialog har 
vänt sig till anhöriga som står nära en vuxen person 
med psykisk funktionsnedsättning. Både förälder, 
syskon, avlägsen släkting, granne eller vän har deltagit i 
projektet. Resultatet av projektet är en bok som infor-
merar och vägleder anhöriga kring rättigheter, skyldig-
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heter och möjligheter i förhållande till sin närstående, 
till myndigheter eller vården för att möjliggöra ett gott 
samarbete mellan alla parter. Boken har skickats ut till 
alla föreningar i december 2020 och under våren 2021 
kommer en studiecirkel att presenteras. Under 2021 
kommer vi att informera om materialet och använda 
det i olika sammanhang som till exempel Anhöriglin-
jen. Materialet kommer att finnas fritt att använda på 
Anhörigas Riksförbunds hemsida.

Utbildning för anhörigkonsulenter 
Under 2021 och 2022 planerar Anhörigas Riksförbund 
i samarbete med Helsjöns Folkhögskola att genomföra 
ytterligare en utbildning för anhörigkonsulenter eller 
motsvarande. Utbildningen, som är unik i sitt slag, är 
en eftergymnasial utbildning på ett år som omfattar 
studier på 50% och bedrivs på distans. Syftet med 
utbildningen är att kursdeltagarna efter utbildningen 
bland annat skall:
•  Ha kunskap om och reflektera över juridiken kopplat 

till arbetsfältet.
•  Ha kunskaper om samtalsmetodik och ha ett peda-

gogiskt förhållningssätt.
•  Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika 

situationer samt reflektera över egna attityder och 
värderingar.

•  Se sin roll såsom anhörigkonsulent ur olika perspek-
tiv.

Forskningsprojekt 
Under 2021 och 2022 kommer vi att ingå i flera forsk-
ningsprojekt. Vårt bidrag är vår erfarenhetsbaserade 
kunskap. Det kan handla om att ingå i intervjustudier, 
enkätstudier eller att finnas med i referensgrupper och 
expertgrupper. En viktig samarbetspart i detta arbete 
är Nka som regelbundet efterfrågar vår kunskap och 
erfarenhet.

Förbundet kommer att under 2021 och 2022 fördju-
pa samarbetet med Länsstyrelserna kring deras uppdrag 
gällande bland annat delaktighet och digitalisering.  
Inom ramen för Eurocarers kommer det sannolikt 
dyka upp möjligheter att medverka i internationella 
forskningsprojekt.

Utredningar och remisser
Anhörigas Riksförbund sitter med en representant i 
Socialstyrelsens Funktionshindersnämnd. Vi kommer 
att svara på de remisser som kommer ut under året 
och som är relevanta för vår målgrupp. Redan i bör-

jan av 2021 har svar inlämnats beträffande den nya 
socialtjänstlagen ”En hållbar socialtjänst”. Vi kommer 
även att bl.a. svara på betänkandet ”Genomförande av 
balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för 
föräldrar och anhörigvårdare” som utgår från EU:s di-
rektiv. Vi kommer ur ett anhörigperspektiv att bevaka 
utredningen om en särskild äldreomsorgslag m.m.
Anhörigas Riksförbund kommer att ha särskilt fokus 
på den nationella anhörigstrategin, som Socialstyrel-
sen fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag 
för. Den kommer att ha stor betydelse för anhörigas 
villkor. Det var en seger för vårt förbund att den nu 
ska komma fram, och innehållet i den blir mycket 
viktigt. Förbundet kommer på olika sätt att medverka 
och påverka för att våra synpunkter ska komma med 
i framtagandet av strategin, bl.a. genom möten med 
projektledare på Socialstyrelsen. I det fortsatta arbetet 
blir det också viktigt att påverka regeringen och andra 
beslutsfattare.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka)
Som part i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 
(Nka) sitter Anhörigas Riksförbund med i
deras styrgrupp som har ca sex sammanträden per år. 
Styrgruppen ger oss god kunskap om
arbetet på Nka och tillgång till deras senaste rapporter.

Organisationsmål
En stabil och hållbar organisation För att Anhörigas 
Riksförbund skall ha förutsättningar att fortsätta vara 
en organisation med trovärdighet och stort kunnande 
måste organisationen ha en stabil ekonomisk situation 
och skötas på ett professionellt och framåtsyftande 
sätt. En stor organisation som Anhörigas Riksförbund 
kräver även rutiner för det administrativa arbetet och 
de demokratiska processerna samt väl fungerande 
stödstrukturer för det arbete som åligger de förtroen-
devalda. Andra viktiga arbetsuppgift är hanteringen av 
medlemsregistret samt förbundets ekonomi.

Bredda intäktsbasen 
Under 2021 och 2022 kommer Anhörigas Riksför-
bund fortsätta arbetet med att bredda intäktsbasen. 
Syftet är att skapa en tryggare situation där förbundet 
inte är beroende av bidrag från endast ett håll. Detta 
gör Anhörigas Riksförbund dels genom att söka stats-
bidrag och projektmedel från fler myndigheter än Soci-
alstyrelsen och från olika fonder, ett arbete som kräver 
utökad administrativ kapacitet. Dels genom att vi har 
blivit beviljade ett 90-konto som öppnar upp möjlig-
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heten att arbeta med insamling, till exempel genom att 
få månadsgivare. Vårt 90-konto ger också förbundet 
möjlighet att söka sponsring och större samarbeten 
med näringslivet och organisera insamlingskampanjer i 
sociala medier.

Idéprogram, vision och värdegrund
Inför kongressen 2020 fanns ett förslag till ett uppda-
terat intressepolitiskt idéprogram framtaget. Det kunde 
inte antas, eftersom kongressen skedde i en mer be-
gränsad form genom poströstning. 

Det fanns också förslag en gemensam vision och 
värdegrund, som inte behandlades under 2020. I stället 
kommer detta att behandlas på den digitala extrakon-
gress som hålls i april 2021. Detta är viktigt för att vi 
ska kunna växa och utvecklas som organisation och 
för att vi ska kunna nyttja vårt 90-konto på bästa sätt. 
Utifrån idéprogram, vision och värdegrund kommer 
sedan kansliet att ta fram mer lättillgängliga produkter 
för implementering av ovanstående.

Årsmöte och förtroendevalda 
Under hösten 2020 inleddes förberedelser för en extra 
partikongress under 2021 som ska genomföras i stället 
för det ordinarie årsmöte, eftersom kongressen 2020 
blev ett poströstningsförfarande. Även detta har behövt 
ställas om och planeras ske i digital form. Planering för 
kommande årsmöte 2022 kommer också att inledas. 
Styrelsearbete sker löpande under hela året med regel-
bundna sammanträden där styrelsen tar ett övergri-
pande ansvar för förbundets arbete och utveckling. De 
arbetar även med att representera förbundet till exem-
pel i olika nätverk, utredningar, i paneldebatter och i 
media samt att svara på remisser och framställa debatt-
artiklar och skrivelser. Styrelsemötena kan enbart ske i 
digital form så länge mötes- och reserestriktioner ligger 
kvar. Även övriga aktiviteter kommer att påverkas av 
restriktioner med anledning av pandemin. Under hela 
året står kansliets personal till förfogande för styrelsen, 
så väl som valberedning, stadgekommitté och revisorer 
i deras arbete.
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Budget 2021

Budgeten för 2021 är stram jämfört med 
2020, som i sin tur var mindre än året 
innan. Det är en trend att bidragsgivning-
en blir mindre och mindre. Det beror 

i stor utsträckning på såväl kärvare ekonomi för 
bidragsgivare som en allt större konkurrens från bi-
dragssökare även inom vårt område. Vi är dock den 
enda organisationen hittills som får del av grundbi-
draget på 2 miljoner kronor. Den summan har varit 
konstant under många år, men kostnaderna ökar 
givetvis.

Statsbidraget från Socialstyrelsen är dock något 
högre, nämligen 3 300 000 kronor jämfört med                   
3 150 000 kr 2020. Vi har också fått ett stort bi-
drag för Anhöriglinjen på 1,4 miljoner kronor från 
Folkhälsomyndigheten, som anser att den här typen 
av hjälplinje fyller en stor funktion i samhället.

Om vi jämför med utfallet för 2020 är dock 
budgeten något högre. 2020 var dock ett mycket 
speciellt år, där Covid-19-pandemin sparade in 
kostnader och arbetstid för resor som annars är 
normalt. Kongressen blev inställd i fysisk form och 
Anhörigriksdagen blev en digital konferens.

2021 kommer också att påverkas av pandemin, 
även om vi ännu inte vet säkert hur det kommer att 
bli. Med all sannolikhet kan det inte bli helt nor-
mala aktiviteter under det första halvåret. Extrakon-
gressen kommer att ske digitalt, vilket gör att kost-
naden för den blir väsentligt lägre än ett normalt år 
även om också avgifterna för den uteblir.

För första gången har vi inte heller fått något 
bidrag för Anhörigriksdagen. Vi gör ändå bedöm-
ningen att den är av mycket stor betydelse för oss. 
Den är känd i ”Anhörigsverige” och Nordens största 
anhörigkonferens, där anhöriga, forskare och andra 
föreläsare lyfter viktiga frågor för anhöriga och delar 

kunskaper och erfarenheter. Den sätter fokus på 
våra frågor. I år kommer den att få en nedtonad 
form både med tanke på osäkerhet kring pandemin 
och av ekonomiska skäl. Förra årets erfarenhet av 
en digital konferens är dock mycket goda, så det 
kommer även årets Anhörigriksdag att bli. Intäkter-
na blir förstås betydligt lägre och vi har räknat med 
samma intäkter från deltagare och digitala utställare 
som förra året. Kostnaderna måste givetvis hållas 
nere i samma mån och kalkylen är att den ska gå 
runt ekonomiskt. I budgeten redovisas ett minimalt 
plusresultat på 1600 kronor.

När det gäller medlemsavgifterna har vi utgått 
från nivån 2020. De täcker ju en väldigt liten del av 
våra kostnader, men i en liten budget som vår med 
stora fasta kostnader är de ändå betydelsefulla. Inför 
2022 föreslås en blygsam höjning av medlemsavgif-
ten.

På personalsidan kommer vi att ha kvar en admi-
nistrativ resurs, som också innefattar projektledning 
på 40 procent, och vi kommer att ha en kommu-
nikatör på 80 procent. Detta ser vi bäst motsvarar 
våra behov med hänsyn till den ekonomiska ramen. 
Det är en utökning på kommunikatörssidan jäm-
fört med situationen under större delen av förra 
året. Därutöver har vi förstås en kanslichef och 
organisationsombudsman med verksamhetsansvar 
för Anhöriglinjen. Vi kommer också att ha pro-
jektanställda på deltid under del av året i projekten 
för kartläggning av anhörigas upplevelser under 
Coronapandemin och att upptäcka och stötta barn 
som anhöriga.

I förslaget till budget för 2021  redovisar vi här 
förbundets sammanlagda intäkter och kostnader 
samt fördelningen av bidragen och andra intäkter 
på våra projekt.
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Intäkter kronor
Statsbidrag Socialstyrelsen 3 300 000
Bidrag Folkhälsomyndigheten 1 406 000
Annonser, prenumerationer 79 200
Medlemsavgifter 83 800 
Avgifter Anhörigriksdagen 123 000
Övriga intäkter 39 900
Summa intäkter 5 031 900

Kostnader
Lokalhyror kansli 98 000
Övriga lokalkostnader 17 000
Resor, logi, förtäring 104 700
IT, telefoni, porto, tryck, kontor 630 600
Revision, redovisningstjänster, bank, köpta tjänster 941 000
Vi Anhöriga tryck 112 800
Övriga kostnader 85 200
Personalkostnader 2 839 300
Arvoden 203 300
Summa kostnader 5 031 900

Fördelning av bidrag och andra intäkter på projekt och aktiviteter ingår i 
redovisningen ovan

Projekt/aktivitet Kronor Bidrag Övrig intäkt
Kartläggning anhörigas upplevelser Corona 435 100 verksamhetsbidrag
Upptäcka och stötta barn som anhöriga 626 700 verksamhetsbidrag
Psykisk hälsa med Röda korset 238 200 verksamhetsbidrag
Kansli 956 300 grundbidrag 131 200
Vi Anhöriga, kommunikation 652 700 grundbidrag 71 700
Extrakongressen 34 700 grundbidrag
Förtroendevalda 257 900 grundbidrag
Anhörigriksdagen beräknad vinst 1 600  123 000
Helsjön, utbildning för anhörigkonsulenter 100 000 grundbidrag
Anhöriglinjen 1 406 000 Folkhälsomyndigheten 

Intäkter och kostnader för 2021
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Program      
Tid och plats
Extra kongressen äger rum den 16–17 april uppdelat på 2 tillfällen, 
16/4 13.00-16.00 och 17/4 9.00-13.00. 
Extra kongressen förväntas avslutas klockan 13.00 den 17 april. 

Extra kongressen äger rum digitalt på Zoom

Fredagen den 16 april 

13.00 – 13.15  Anslut till årsmötet genom att logga in på möteslänken. 
 Du hamnar i ett väntrum.

13.00 –13.20  Funktionärerna släpper in deltagarna i mötet och prickar av i röstlängden.

13.30  Årsmötet startar. 

16.00  Avslutning 16/4

Lördagen den 17 april

9.00 – 9.15  Anslut till årsmötet genom att logga in på möteslänken. 
 Du hamnar i ett väntrum.

9.00 –9.20  Funktionärerna släpper in deltagarna i mötet och prickar av i röstlängden.

9.30  Årsmötet startar. 

13.00  Avslutning

www.anhorigasriksforbund.se
www.anhörigriksdagen.se

Bankgiro 900-6453 • Postgiro 900645-3
Swish 900 64 53


