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För andra gången anordnas Anhörigas Riks-
förbund kongress som ett hybrid möte. Som 
ombud och medlem kan du delta både på 

plats i Uppsala eller digitalt via Zoom. 
Arbetsordning för kongressen anpassas till att det 

finns två sätt att delta. 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 gemensam-
ma spelregler för att mötet ska genomföras på ett 
demokratiskt sätt. 

Vi rekommenderar att ni som deltar via Zoom 
laddar ner programmet på dator eller mobil i god 
tid och att delta i det testmöte som kommer att 
erbjudas under april månad.

Hur deltar jag i kongressen via Zoom?
• 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 knappen för 
att begära ordet, ”raise hand”. Om du klickar på 
den 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 
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 om du använ-
der mobil kan du swipe:a åt höger.

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

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

Närvaro
Koppla upp dig på mötet kl 13.00. Det ger funk-
tionärer tillräckligt med tid för att släppa in alla 
deltagare i mötesrummet och pricka av på röstläng-
den/närvarolistan.

Kongressen inleds klockan 13.30 den 21 april och 
9.00 den 22 april.

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
Kongressen 2023 sker både digitalt via Zoom och 
på plats i Uppsala. Diskussioner sker muntligen 
genom att begära ordet – se nedan. Diskussioner 
i chatten undanbedes, för att låta chattfunktionen 
vara begränsad till ordningsfrågor (se ordningsfråga) 
förslag/yrkanden och reservationer (se reservation). 

Förslag till arbetsordning vid Anhörigas Riksför-
bunds Kongress

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

Förslag till arbetsordning under Anhörigas Riksförbunds kongress 21-22 april 2023 i Uppsala och via Zoom

Välkommen till 2023 års kongress!
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2. Begära ordet – lämna förslag
För att nyttja din yttranderätt och göra ett dis-
kussionsinlägg under årsmötet 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 
mötet, för att minimera risken för oljud i bakgrun-
den eller att fel person talar vid fel tillfälle. Funk-
tionärer kommer att hålla koll på vilka som begär 
ordet, och mötesordförande fördelar ordet utifrån 
detta.

Kongressens ordförande noterar den anmälda ta-
laren på talarlistan. Personer som yttrar sig för första 
gången i en debatt ges företräde framför personer 
som redan talat. Samtliga förslag som årsmötet ska 
behandla måste lämnas in skriftligen till ordföran-
den och formuleras som förslag till beslut (utom vid 
ordningsfråga, se nedan). Alla förslag på kongressen 
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 kongressen fastställda röstlängden har
rösträtt. 

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

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

1. 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.

2. Om något av ombuden vill ha en noggrannare 
bedömning av omröstningen kan denne begära 
votering. Efter begärd votering sker röstning genom 

att skriva i chatten. Ordföranden bedömer vilket 
av förslagen som har fått majoritet (ex. ”jag finner 
bifall för styrelsens förslag”), och bekräftar beslutet 
med ett klubbslag.

3. ”Om något av ombuden vill ha en ännu nog-
grannare bedömning av omröstningen kan denne 
begära rösträkning. Rösträkning begärs genom att 
skriva ”RÖSTRÄKNING” i chatten. Röstning sker 
genom att skriva i chatten. 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.

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 
kontrareplik, 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.

9. 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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Äntligen ett år lite mer som vanligt, men inte 
helt en återgång till vanor och rutiner från 
före pandemin. Restriktionerna hävdes i 

februari, men dels p.g.a. av osäkerhet i planering 
när det gällde smittspridning, dels att vi lärt oss nya 
sätt att träffas på så har kostnader för resor och logi 
hållits på en låg nivå också under 2022.

Förbundet uppvisar också detta år ett mycket gott 
resultat med ett överskott på 690 274 kronor. 
Den främsta orsaken till det är att intäkterna ökar 
betydligt. Det största tillskottet var ytterligare en 
miljon i statsbidrag, som ökade grundbidraget. Det-
ta beslutades i samband med att regeringen antog 
den nationella anhörigstrategin. Det ska också vara 
en permanent ökning av vårt grundbidrag från 2 
miljoner kronor till 3 miljoner kronor per år. Det 
är en stor förbättring för oss förstås, särskilt som de 
pengarna inte är öronmärkta på samma sätt som 
verksamhetsbidrag och andra bidrag. Vi fick också 
oväntat tillbaks 137 369 kronor på vår försäkring i 
Folksam Liv, och i slutet av året beviljade Carl Jöns-
son-stiftelsen oss 250 000 kronor. I verksamhets-
bidrag från Socialstyrelsen fick vi 900 000 kronor 
som vi använde till projekten ”Samverkan kring 
barn som anhöriga” och ”Samhällskunskap för 
anhöriga”. Folkhälsomyndigheten bidrog också med 
1 400 000 kronor till Anhöriglinjen och Anhörig-
handboken. 

Sammantaget steg alltså intäkterna med nästan 1,4 
miljoner kronor. Den extra miljonen i grundbidrag 
kom strax före sommaren och pengarna från Carl 
Jönssonstiftelsen i november. Med utökningen av 
grundbidraget tog styrelsen beslut om ett antal 
investeringar. Vi kunde äntligen finansiera ett nytt 
medlemsregister och några verktyg för mediakom-

munikation. Styrelsen beslöt också att satsa mer på 
marknadsföring. Anhörigriksdagen hade vi plane-
rat för att vara digital av kostnadsskäl, men också 
osäkerhet om hur läget skulle se ut med pandemin. 
Beslutet var tvunget att tas tidigt på året eftersom 
det är lång planeringstid. Dock kunde vi med hjälp 
av de extra pengarna kosta på den lite mer med 
medverkande på plats, en extern moderator och 
bättre teknik. 

Ett stort behov för vårt förbund är att satsa på 
medlemsrekrytering och föreningsutveckling. En 
stor del av de extra pengarna lades därför på att 
rekrytera en projektledare för det arbetet, som kom 
att arbeta halvtid under hösten. Styrelsen planerade 
också för ett överskott för att kunna finansiera pro-
jektledaren också under 2023 och då på 75 procent.

Under pandemin fungerade kanslilokalerna rätt 
bra, när det mesta arbetet skedde hemifrån. När alla 
återgick till mer arbete på kansliet, och dessutom 
med planering för fler medarbetare, blev det tydligt 
att den lokal vi hade inte fyllde arbetsmiljökraven. 
Därför har vi också skaffat nya lokaler, som också 
har ett mer centralt, synligt och tillgängligt läge.

Vi har alltså kunnat göra en hel del satsning-
ar under året som kommer att vara till nytta för 
framtiden. Vi har också ett tämligen stort överskott, 
som vi planerat för, för att kunna använda till det 
fortsatta arbetet med medlemsrekrytering och för-
eningsutveckling under 2023.

Som vanligt redovisar vi här utfallet och budgeten 
för förbundet som helhet i lite större grupper för att 
göra det mer överskådligt.

Ekonomisk berättelse 2022
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  Adderat 
Intäkter Utfall utfall  Budget 
Statsbidrag totalt  5 118 078  
Statsbidrag Socialstyrelsen 3 800 000  2 900 000 
Statsbidrag Folkhälsomyndigheten 1 318 078  1 400 000 
Annonser och prenumeration 102 013  81 000 
Medlemsavgifter 101 048  82 400 
Avgifter Anhörigriksdagen 131 030  124 300 
Gåvor 258 623  0 
Övriga intäkter och utjämning 206 188  49 300 
Summa intäkter 5 916 980  4 637 000 

    
Kostnader   
 
Lokaler totalt  -320 011  
Lokalkostnader kansli -178 866  -100 000 
Övriga lokalkostnader -141 145  -30 500 
    
Resor, logi, förtäring totalt  -273 109  
Resor, logi, förtäring  -240 644  -286 300 
Resor, förtäring A-riksdagen -32 465  -1 600 
    
Övrigt totalt  -1 581 942  
IT, telefoni, porto, trycksaker, kontor mm -589 993  -435 400 
Revision, redovisn tj, bank köpta tjänster -623 764  -952 200 
Prod kostnader tryck Vi Anhöriga -147 650  -98 800 
Övriga kostnader -220 535  -92 700 
    
Personalkostnader totalt    
Arvoden -182 651 -3 052 152 -195 200 
Personalkostnader inkl projektanställda -2 869 502  -2 594 300 
Summa kostnader -5 227 214   
    
Finansiella kostnader och öresutjämning 508   
    
    
RESULTAT 690 274  
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FÖRSLAG FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förslag till ändrade stadgar för 
Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund behöver växa med 
fler medlemmar. Fler medlemmar ger 
större styrka åt vår organisation i relation 

med omvärlden och det ger också fler som kan 
arbeta för vår sak på olika sätt. För att underlätta 
detta finns det behov av mer flexibla former för 
att vara ansluten som medlem. Hittills kan man 
bara vara medlem genom att ansluta sig direkt 
till förbundet eller genom att vara medlem i en 
lokalförening. 

Vi har dock sett intresse från organisationer som 
är verksamma över hela landet att kunna vara 
medlemmar i vårt förbund. I dagens alltmer 
digitaliserade tillvaro kan detta vara en naturlig 
utveckling för vissa grupper. Vi ser också gärna 
att vi kan få ett tätare samarbete med anhöriga 
som är medlemmar i ett diagnos- eller funktions-
hinderförbund. För många anhöriga är det en 
naturlig ingång, men genom samordning med 
vårt förbund kan deras anhörigfrågor få en mer 
naturlig plats.

Förslaget innebär att Anhörigas Riksförbund får 
fyra organisatoriska former: Riksförbundet på 
riksnivå, Lokalförening på kommunnivå, Riksför-
ening med verksamhet över hela landet samt Sam-
verkansförening med bas i andra förbund. Den 
gemensamma benämningen för lokalförening, 
riksförening och samverkansförening blir med-
lemsförening och de ges samma status.  Den nya 
gemensamma benämningen medlemsföreningar 
innebär också att en del följdändringar behöver 
göras. I förslaget jämställs alla föreningstyper, 
alltså såväl våra nuvarande lokalföreningar som 
de nya formerna riksföreningar och samverkans-
föreningar.

Ett exempel på en organisation som vill bli med-
lemmar i Anhörigas Riksförbund är Cancerkom-
pisar. Det har hindrats av att vi inte har rikstäck-
ande föreningar utan bara lokalföreningar. De 
skulle därmed mista sina bidrag. Vi föreslår därför 
att det finns möjlighet att bilda riksföreningar helt 
inom ramen för Anhörigas Riksförbund, men 
kanske med mer avgränsad målgrupp och med 
verksamhet över hela landet.

Det finns även en möjlighet att öka vårt med-
lemsantal genom att ansluta medlemmar i olika 
diagnos- och funktionshinderförbund, som till 
en mycket reducerad avgift kan bli medlemmar 
också i vårt förbund. Genom att ansluta alla med-
lemmar som tillhör ett förbund, som vi kommer 
överens om samarbete med, kan vi bilda en form 
av föreningar med en tydlig status. Det kan också 
bidra till andra former av samarbete med närlig-
gande organisationer som kan vara till fördel för 
oss. Det här förslaget bygger på att vi bildar det vi 
kallar för samarbetsföreningar. Det ger en enklare 
administration och tydligare status. 

När det gäller de nya föreningstypernas stadgar 
passar sannolikt inte de normalstadgar vi har för 
lokalföreningarna. Vi tror att en stor flexibilitet är 
nödvändig. Vi föreslår därför att förbundsstyrel-
sen ges mandat att fastställa stadgar för riksfören-
ingar. När det gäller samverkansföreningar har de 
redan stadgar i sin ”moderorganisation” och det 
kan vara svårt att formulera stadgar för deras del i 
vår organisation. Vi föreslår därför att i samband 
med att vi gör överenskommelsen om att ansluta 
en annan organisations medlemmar gör vi också 
upp om de regler som ska gälla. Förutsättningarna 
kan vara olika för olika organisationer.
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Medlemsavgiften fastställs varje år på kongress 
eller årsmöte så någon uppdelning behöver inte 
tas upp i stadgarna. Vi tänker ändå i dagsläget 
att medlemsavgiften för riksföreningar bör vara 
densamma som för medlemmar anslutna i lo-
kalföreningar, dvs 20 kronor per medlem enligt 
senaste beslutet. Detta är också angivet i förslaget 
till medlemsavgift för 2024.

För samverkansmedlemmar tänker vi oss en låg 
avgift som deras ”moderorganisation” betalar 
per år. Nivån får fastställas i samband med att 
en överenskommelse tas fram mellan Anhörigas 
Riksförbund och berörd organisation. På sikt 
kan tydligare principer för dessa medlemsavgif-
ter behövas, men inledningsvis är det sannolikt 
mer framgångsrikt att vi får möjlighet att pröva 
oss fram till en rimlig nivå. Medlemsintäkter är i 
grunden en mycket liten del av våra intäkter och 
värdet av den här typen av medlemmar är mycket 
större än ett ekonomiskt tillskott. Det finns också 
möjligheter till nya samarbetsformer med närlig-
gande organisationer.

En ändring föreslås också i §13 om utseende av 
revisorer. Här föreslår revisorerna att det är val-
beredningen som ska lägga förslag på auktorise-
rad revisor efter samråd med de förtroendevalda 
revisorerna. Något samråd med förbundsstyrelsen 
bör inte ske med tanke på att revisorns uppgift är 
att granska den. Förbundsstyrelsen instämmer i 
den bedömningen.

Det här förslaget till ändrade stadgar har inte haft 
till syfte att göra en stor översyn av förbundets 
stadgar. Det gjordes så sent som vid extrakongres-
sen 2021, utan främst att möjliggöra nya fören-

ingsformer. Till det kommer då ändringen när 
det gäller förslag på auktoriserad revisor samt en 
liten ytterligare ändring i § 10, där benämningen 
verksamhetsansvarig ändras till kanslichef. Det 
överensstämmer med benämningen i § 12 och det 
blir tydligare vilken funktion som avses. Verksam-
hetsansvarig är ett begrepp som kan tolkas mycket 
vidare, men det har hela tiden varit just kansliche-
fen som avsetts.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att  fastställa förslaget till ändrade stadgar

Att  ge förbundsstyrelsen mandat att fastställa 
stadgar för riksföreningar

Att  ge förbundsstyrelsen mandat att teckna över-
enskommelser med samverkansföreningar
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Förslag till stadgeändringar 
med ändringarna markerade (överstruket = bort, kursivt = nytt)
Bilaga till Förslag till stadgeändringar

§ 2. Mål 
- verka för att medlemsföreningar bildas samt 
stödja dessa i deras verksamhet

 § 3. Organisation 
Förbundet har två fyra organisatoriska nivåer for-
mer: Riksförbundet på riksnivå, Lokalförening på 
kommunnivå, Riksförening med verksamhet över 
hela landet samt Samverkansförening med bas i 
andra förbund. Den gemensamma benämningen 
för lokalförening, riksförening och samverkans-
förening är medlemsförening. Nätverksföreningar 
blir kopplade till den kommun där föreningen har 
sitt säte. Med nätverksförening förstås, förening 
som utan särskild lokal anknytning, huvudsak-
ligen bedriver verksamhet via internet (Behövs 
inte, utan de kan ses som riksförening eller lokal-
förening beroende på upplägg.) 

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 normalstad-
ga. Tillägg till eller avvikelser från normalstadgan 
får inte i väsentliga delar avvika från förbundets 
stadgar. 

Riksförening har verksamhet över hela landet och 
har ingen särskild lokal anknytning. Riksförening-
ens stadgar ska godkännas av Förbundsstyrelsen.

Samverkansförening består av medlemmar i 
något funktionshinder- eller diagnosförbund eller 
motsvarande organisation, som Anhörigas Riks-
förbund kommit överens med om att ansluta till 
en sådan förening. 

Förbundets högsta beslutande organ utgörs av 
kongressen och årsmötet. Däremellan är för-
bundsstyrelsen högsta beslutande organ.

§ 4. Medlemskap 
Medlem i förbundet är medlemmarna i till för-
bundet anslutna lokalföreningar medlemsfören-
ingar. Medlemmarnas beslutanderätt i förbun-
dets beslutande organ utövas av de ombud som 
lokalföreningarna medlemsföreningarna utsett. 
Medlem har dock alltid rätt att yttra sig direkt till 
förbundet. Enskild som stöder förbundets verk-
samhet, och inte är medlem i en lokalförening 
medlemsförening, kan ansöka om medlemskap i 
riksförbundet, s.k. direktansluten medlem. An-
sökan från lokalförening medlemsförening om 
anslutning till riksförbundet, liksom utträde ur 
förbundet, sker via kansliet och godkännes genom 
förbundsstyrelsebeslut. 

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

§ 5. Kongressen 
Förbundets högsta beslutande organ är kongres-
sen. Den sammanträder före april månads utgång 
vart tredje år på tid och plats som förbundsstyrel-
sen bestämmer. Till kongressen äger varje lokal-
förening medlemsförening med ett medlemsantal 
om högst 100 medlemmar den 31 december året 
före kongressen rätt att utse två röstberättigade 
ombud, lokalförening medlemsförening med 
ett medlemsantal mellan 101-200 medlemmar 
tre röstberättigade ombud, lokalförening med-
lemsförening med 201-300 medlemmar utse fyra 
röstberättigade ombud” o.s.v. Högsta antalet röst-
berättigade ombud är fem.

Förbundsstyrelsen ska skriftligen kalla lokalfören-
ingarna medlemsföreningarna senast sex veckor 
före kongressen. Direktanslutna medlemmar, 
stödjande organisationer, föreningar och företag 
ges möjlighet att närvara vid kongressen. Senast 
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fyra veckor före kongressen ska lokalförening-
arnas medlemsföreningarnas ombud få följande 
handlingar:

§ 6. Motioner 
Enskild medlem, och lokalförening medlemsför-
ening har rätt att lämna in förslag till kongress 
eller årsmöte angående förbundets arbete.

§ 8. Årsmöte 
De år kongressen inte sammanträder hålls årsmö-
te före april månads utgång på tid och plats som 
förbundsstyrelsen bestämmer. Till årsmöte äger 
varje lokalförening medlemsförening utse ombud 
på sätt som anges i § 5.

§ 9. Extra kongress 
Extra kongress skall inkallas om förbundsstyrel-
sen så beslutar eller om revisorerna eller minst 20 
procent av lokalföreningarna medlemsföreningar-
na efter beslut på medlemsmöte begär det.

§ 10. Förbundsstyrelse
Verksamhetsansvarige Kanslichef skall kallas att 
deltaga i styrelsens sammanträden. 

§ 11. Valberedning
Valberedningen skall i god tid uppmana lokal-
föreningarna medlemsföreningarna att inkomma 
med nomineringar till uppdragen som förtroen-
devalda.

§ 13.   Revision
Kongressen utser två förtroendevalda revisorer, 
som skall inrikta sig på förvaltningsrevision. Där-
utöver utses en auktoriserad revisor, som inte får 
vara medlem i förbundet, på förslag från valbe-
redningen efter samråd med de förtroendevalda 
revisorerna efter samråd med förbundsstyrelsen. 

§ 15. 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  medlemsförening vederbörande 
tillhör, få tillfälle att yttra sig.

§ 16. Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan väckas i form av 
motion från enskild medlem, lokalförening  med-
lemsförening, eller på förslag från förbundsstyrel-
sen.
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Till Anhörigas Riksförbund Solna 2022-12-24

Motion

Anhöriglänken 

Många anhöriga vet inte vart de kan vända sig, känner inte till vilket stöd och hjälp som finns att få,

vet inte att man behöver stöd. I en kaosartad livssituation är det svårt att orka hitta stöd för egen del.

Därför behövs ett arbetssätt som underlättar för anhöriga att komma i kontakt med rätt verksamhet.

Grundtanken med Anhöriglänken är att skapa ett nätverk där alla kommunala verksamheter som 

arbetar inom  t ex socialtjänstens olika verksamheter, vårdcentraler, församlingar, lokala 

organisationer, psykiatrin ingår.

Beskrivning se internet ”Anhöriglänken Ekerö kommun”!

Målet är att anhöriga ska få hjälp att hitta rätt hjälp. Anhöriglänken bidrar också till att 

anhörigperspektivet belyses.

Anhörigföreningen i Solna yrkar på

att Riksförbundets prioriterade frågor i foldern”Samhället ska inte profiter på anhöriga. 

Därför vill vi följande” kompletteras med Anhöriglänken under punkt 1

att alla ”anhörigföreningar” får utbildning i Anhöriglänken

att anhöriglänken ingår i Helsjöns utbildning av anhörigkonsulenter

  

Anhörigföreningen i Solna

Jan-Erik Larsson Ulla Molin

ordförande ledamot
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Förbundsstyrelsens yttrande 2023-02-01 
 

Anhöriglänken

Anhörigföreningen i Solna har lagt en motion 
med förslaget att Anhörigas Riksförbund 
ska komplettera Riksförbundets prioriterade 

frågor med Anhöriglänken samt att alla föreningar 
ska få utbildning i den och att den ska ingå i Hel-
sjöns utbildning. Syftet med nätverket är att skapa 
ett nätverk där alla kommunala verksamheter som 
arbetar inom t.ex. socialtjänstens olika verksamhe-
ter, vårdcentraler, församlingar, lokala organisatio-
ner och psykiatrin ingår.

Förbundsstyrelsen instämmer i att det är ett bra 
verktyg som Ekerö kommun tagit fram som bör 
kunna inspirera andra kommuner. Av det vi kunnat 
få fram är den dock, av naturliga skäl, avgränsad till 
de nätverk som finns för Ekerö kommun, vilket gör 
det svårt för förbundet att lyfta den och utbilda om 
den i hela landet.

Anhörigas Riksförbund har sedan länge sett beho-
vet av att sprida information om vart anhöriga kan 
vända sig, och beskriver en del av det i förbundets 
webbaserade Anhörighandbok, som uppdateras 
regelbundet. Handboken är en stor satsning som 
vi gör för att anhöriga, men också personer som 
möter anhöriga i professionella eller andra sam-

manhang, ska få mer fakta om såväl rättigheter som 
olika instanser att vända sig till och med länkar till 
ytterligare information. Ännu bättre spridning och 
information om det hjälpmedlet kan behövas för 
att fler ska hitta dit och få hjälp. Situationen och 
nätverken i landets 290 kommuner är dock förstås 
svårt att redovisa i detalj eftersom det ser väldigt 
olika ut. 

Foldern som motionen hänvisar till bygger på 
förbundets intressepolitiska program ”Anhöriga 
som vårdar och stödjer – ett samhällsintresse”. Det 
programmet behöver förstås ses över och omarbetas 
med jämna mellanrum. I en sådan översyn finns det 
skäl att överväga om Anhörigas Riksförbund ska 
rekommendera kommunerna att ta fram en egen, 
lokal beskrivning av de instanser och organisationer 
som verkar lokalt och som anhöriga kan ha nytta av 
att känna till.

Eftersom motionens att-satser hänvisar till ett verk-
tyg för just Ekerö kommun föreslår förbundssty-
relsen kongressen att avslå motionen. Dock menar 
styrelsen att idén kan lyftas till en mer övergripande 
nivå vid nästa översyn av det intressepolitiska pro-
grammet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att avslå motionen.
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Till Anhörigas Riksförbund Solna 2022-12-24

Motion

Anhörigstrejken

Anhörigas Riksförbund (AHR) behöver växa. Och kunskapen om anhöriga, deras situation och 

möjligheter måste öka. 1,3 miljoner personer 18 år och äldre är enligt Nka anhöriga. Dessutom finns

det många barn som är anhöriga i det fördolda. Antalet medlemmar i AHR och anhörigföreningarna

är idag ca 4000!

Som ett led i att synliggöra Anhörigas Riksförbund och dess anhörigföreningar samt öka 

medlemsantalet föreslår Anhörigföreningen i Solna att

Anhörigas Riksförbund initierar Anhörigstrejk á la Greta Thunberg. Förslagsvis x gång per 

år strejkar 5-6 anhöriga utanför Sveriges riksdag och eventuellt också på andra orter i 

Sverige. Budskapet ”Vi är 5 anhöriga som strejkar idag. Det märks inte så mycket. 

Men vad skulle hända om vi alla strejkade? Kom med och stöd vår sak för ett 

anhörigvänligare Sverige!”

Syns du inte finns du inte!

Anhörigföreningen i Solna

Jan-Erik Larsson Ulla Molin

ordförande ledamot
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Förbundsstyrelsen yttrande

Anhörigstrejken

En strejk av anhöriga som hjälper en person 
som verkligen behöver hjälp skulle få be-
svärliga konsekvenser för den som behöver 

hjälpen. Ur ett närståendeperspektiv kan en sådan 
aktivitet skapa en känsla av man är till besvär vilket 
kan skapa dålig stämning.

Att bilda opinion kan man göra på flera olika sätt 
genom olika manifestationer, uppvaktningar, upp-

rop etc. som också Anhörigas Riksförbund jobbar 
med. Vi anser inte att vi ska uppmuntra anhöriga 
att strejka då det kan uppfattas som en tidspress i en 
tillvaro som redan är svår.

Därför avslår vi motionen. Förbundsstyrelsen ser 
fram mot goda tankar och idéer på hur vi kan jobba 
vidare för att stärka stödet till anhöriga i samhället.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att  med utgångspunkt från förbundsstyrelsens 
yttrande avslå motionen
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Till Anhörigas Riksförbund Solna 2022-12-24

Motion

Äldrestandarden

Under arbetet med förberedelser inför årets val beslutade Anhörigföreningen i Solna att bilda en 
arbetsgrupp med fokus på vård- och omsorgsboenden. Att vården och omsorgen för den närstående 
fungerar som den ska är ett av de tre övergripande behov vi anhöriga har. I Solna liksom i många 
andra kommuner klarar man inte av att tillhandahålla acceptabel kvalitet. Detta bekräftas bl a i den 
granskning som IVO genomfört av 238 kommuner. ”Sällan eller aldrig har svensk äldreomsorg 
kritiserats i så förödande ordalag av en tillsynsmyndighet”.

• Det är en lägstanivå som är alldeles för låg. Så här dåligt får det inte vara, säger Sofia 
Wallström, generaldirektör på Ivo.

• Ivos bedömning är att det inte handlar om enstaka olycksfall i arbetet , utan om 
grundläggande och långvariga brister i kommunernas förmåga att trygga en god kvalitet och 
säkerhet i vården.

Därför föreslår Anhörigföreningen i Solna att Anhörigas Riksförbund arbetar för att

äldrestandarden* ska ligga till grund för säkerställandet av kvaliteten i vården och 
omsorgen

Anhörigföreningen i Solna

Jan-Erik Larsson Ulla Molin

ordförande ledamot

*Standarden utgår från den äldres behov och beskriver, med ett personcentrerat förhållningssätt, hur
kvaliteten kan förbättras i äldreomsorgen och kan användas som ett kvalitetsverktyg av 
verksamheter inom äldreomsorg.

Mer information se SiS, Svenska Institutet för Standarder, Äldrestandarden i korrigerad version.
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Förbundsstyrelsens yttrande

Äldrestandarden

Anhörigföreningen i Solna har påpekat att 
många kommuner inte har en acceptabel 
kvalitet inom äldreomsorgen vilket också 

har uppmärksammats av tillsynsmyndigheten IVO. 
Anhörigföreningen föreslår därför att Anhörigas 
Riksförbund skall verka för att äldrestandarden ska 
ligga till grund för säkerställandet av kvaliteten i 
vården och omsorgen.

Standarden avser omsorg, service, omvårdnad och 
rehabilitering för äldre personer med omfattan-
de biståndsbedömda behov vilka bor i ordinärt 
eller särskilt boende. Den som bedriver verksam-
het utifrån denna standard kan planera, leda och 
systematiskt utvärdera och förbättra verksamheten. 
Standarden kan också användas som upphandling-
sunderlag, som underlag vid utbildning och kom-
petensutbildning av personal inom äldreomsorgen 
samt som underlag vid utvärdering av verksam-
heten.

Denna standard försöker överbrygga gränser mellan 

och integrera innehållet i de grundläggande lagarna 
socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen men 
är i sig ingen lag.

På extrakongressen 2021 behandlades en motion 
från Anhörigföreningen i Solna om genomförande-
plan, där äldrestandarden föreslogs som ett verktyg. 
Som framgår i verksamhetsberättelsen har förbunds-
styrelsen redan vidtagit åtgärder för att förespråka 
äldrestandarden bl.a. i samband med yttranden över 
God och säker vård och en ny socialtjänstlag.

Under 2022 togs beslut om en Nationell anhörig- 
strategi och en utredning om en äldreomsorgslag 
överlämnades. Äldrestandarden har varit ett av 
många underlag vid framtagande av dessa doku-
ment som förbundets representanter lyft. Anhörigas 
Riksförbund har varit representerat i arbetet med 
den nationella anhörigstrategin och äldreomsorgs- 
lagen. Förbundet hoppas på och arbetar för att re-
presenteras även i det fortsatta arbetet och kommer 
då att verka för äldrestandarden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att motionen anses besvarad
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Arvoden och sammanträdes- 
arvoden till förtroendevalda

Förutsättningarna för att verksamheten i 
Anhörigas 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 sociala nätver-
ken. En konsekvens som vederbörande tar på grund 
av egna anhörigerfarenheter och insikter om vikten 
av att det finns en organisation 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, visat 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 
förtroendevalda under den kommande mandat-
perioden under förutsättning att kostnaderna 
ryms inom budgetens ram för respektive år.

För valberedningen
Anders Sjögren
Ordförande/sammankallande

Förbundsstyrelsen:
Ordförande – årsarvode 52 000:-
Vice ordförande – årsarvode 18 000:-
Ledamot – årsarvode (4 st) 5 000:-
Sammanträdesarvode x)

Valberedningen:
Ordförande/sammankallande
– årsarvode 10 500:-
Sammanträdesarvode x)

Revisionen:
Revisorer – årsarvode totalt 6 500:-
Sammanträdesarvode x)

Summa arvoden förtroendevalda 107 000:-

x) Sammanträdesarvode utgår med 800 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.



35

Fastställande av 
medlemsavgiften för år 2024

Enligt våra stadgar ska kongressen eller årsmö-
tet ta beslut om medlemsavgiften till förbun-
det varje år. Den senaste höjningen gjordes 

vid extrakongressen 2021 då medlemsavgiften höj-
des till 20 kronor för föreningsanslutna medlemmar 
och till 125 kronor för direktanslutna medlemmar. 

Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag till 
ändrade stadgar, som behandlas på kongressen. 
Syftet med stadgeändringarna är att underlätta för 
fler att kunna ansluta sig som medlemmar till vårt 
förbund. Förslaget innebär att förbundet får fyra 
organisatoriska former: Riksförbundet på riksnivå, 
Lokalförening på kommunnivå, Riksförening med 
verksamhet över hela landet samt Samverkansför-
ening med bas i andra förbund. Den gemensamma 
benämningen för lokalförening, riksförening och 
samverkansförening är medlemsförening. 

När det gäller Riksförbundet på riksnivå kan alltså 
medlemmar direktanslutas och betalar då sin avgift 
direkt till förbundet. När det gäller medlemmar 
som är anslutna till lokalföreningar på kommunal 
nivå finns sedan tidigare en ordning som innebär 
att medlemsavgiften tas in via inbetalning från 
föreningen. Under förutsättning att kongressen be-
slutar om stadgeändringarna  föreslår vi att samma 
ordning och storlek på avgiften införs för riksfören-
ingar med verksamhet över hela landet. I avgiften 
ingår att varje medlem får förbundets tidning ”Vi 
anhöriga” till sin bostadsadress. Avgiften går ock-
så till det stöd i olika former som förbundet ger 
föreningarna 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.

När det gäller medlemsavgiften för samverkansför-
eningar med bas i andra förbund anser förbunds-
styrelsen att det inledningsvis får vara en förhand-
lingsfråga hur stor medlemsavgiften ska vara. Värdet 

av att få fler medlemmar på den vägen är större än 
vad en ekonomisk vinst i medlemsavgift kan in-
bringa. En mindre avgift får dock anses skälig, och 
fastställs av förbundsstyrelsen i samband med den 
överenskommelse som ska tas fram med respektive 
organisation.

Eftersom förbundet haft överskott under flera år, 
bl.a. på grund av pandemieffekter, anser inte för-
bundsstyrelsen att det finns skäl att ändra medlems-
avgiften utan föreslår att den ska vara oförändrad 
också för år 2024.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att  lokalföreningarnas avgift till förbundet för år 
2024 fastställs till 20 kronor per ansluten med-
lem

Att  riksföreningarnas avgift till förbundet för år 
2024 fastställs till 20 kronor per ansluten med-
lem under förutsättning att kongressen antagit 
stadgeändringsförslaget

Att  medlemsavgiften för direktanslutna medlem-
mar för år 2024 fastställs till 125 kronor

Att  medlemsavgiften för stödjande organisationer, 
föreningar och företag för år 2024 fastställs till 
500 kronor.
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Verksamhetsplan
Anhörigas Riksförbund 2023-24
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Inledning
I vårt samhälle finns många som på grund av 

funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder
behöver vård, stöd eller hjälp. 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 
frivilligt 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 livssituationen.

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. Anhörigas Riksförbund 
övergripande mål är att:

•  stödja anhöriga 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 situation upp-
märksammas och uppvärderas.

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

•  vara delaktig i och främja adekvat, aktuell forsk-
ning och utveckling nationellt och internationellt.

För att nå dessa mål jobbar vi med mätbara del-
mål 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 översikt-
lig beskrivning av de verksamheter som kommer 
genomföras under 2023 och 2024. Verksamheterna 
består dels av den reguljära verksamhet som finan-
sieras av ett grundbidrag från Socialstyrelsen, dels av 
olika verksamheter som vi sökt verksamhetsbidrag 
för under året. Dessa verksamheter är:

•  Barn som anhöriga, att implementera framtagen 
metod i skolans verksamhet (Socialstyrelsen, 
Statsbidrag)

•  Samhällskunskap för anhöriga, fortsättning (Soci-
alstyrelsen, Statsbidrag)

•  Implementera anhörigperspektiv i Sveriges kom-
muner (Socialstyrelsen, Stadsbidrag)

•  Anhöriglinjen och Anhörighandboken (Folkhäl-
somyndigheten, Stadsbidrag)

3
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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 anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en 
närstående som behöver det på grund av fysiskt eller 
psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.
Under året kommer vi att arbeta med följande 
verksamheter:

Anhöriglinjen 
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för med-
mänskligt stöd, rådgivning och information för 
anhöriga. Kontakt med Anhöriglinjen sker via 
telefon och mail på 0200-239 500 och 
info@anhoriglinjen.se

Anhöriglinjen bemannas enligt fastställda tider av 
volontärer med egna erfarenheter av anhörigskap, 
samt vid behov av personal på kansliet. Samtalen 
besvaras av volontärer och personal med evidensba-
serad och erfarenhetsbaserad kunskap om anhörig-
skap. Volontärerna har olika formella kompetenser 
som ger linjen en kunskapsbredd. Kopplad till 
Anhöriglinjen finns en expertgrupp som idag består 
av sakkunnig 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, Sveriges kommuner och regioner, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, på många 
kommuner och andra organisationers webbplats. Vi 
sprider även kontinuerligt information om Anhö-
riglinjen i sociala medier. 

Den potentiella målgruppen för Anhöriglinjen är 
de 1,3 miljoner personer som själva uppger att de är 
anhöriga. Underlaget till den nationella anhörigstra-
tegin beskriver att de flesta svenskar vårdar, hjäl-
per eller stödjer en närstående någon gång i livet. 
Gruppen anhöriga är därmed en stor och heterogen 

grupp med varierande behov. Hälften av de anhö-
riga som ger stöd gör detta 1–10 timmar per vecka, 
medan var tredje anhörig gör insatser mer än 10 
timmar per vecka. (Socialstyrelsen juni 2021)
Anhörigas situation har försämrats under pande-
min. Bland annat har anhörigas sociala nätverk 
minskat och hälsan psykiskt och fysiskt, ekonomin 
och livskvalitén har försämrats. Anhörigas om-
sorgsinsatser har ökat under de senaste åren med 
genomsnitt 4 timmar per vecka. 56 procent av de 
anhöriga omsorgsgivara uppger att deras hälsa har 
försämrats under pandemin, för kvinnor i högre 
utsträckning (Nka).

Antalet kontakter till Anhöriglinjen både via telefon 
och mail har sedan starten varit stigande, fler samtal 
och mail kommer till Anhöriglinjen och med utö-
kade öppettider och ökade antal volontärer och en 
trygg administration, utbildning och handledning, 
gör det att antalet besvarade samtal också ökar år 
från år. Målet under kommande år är att säkerställa 
att Anhöriglinjen finns när anhöriga behöver någon 
att tala med, någon som lyssnar och kan ge råd eller 
stöd kring anhörigas unika situation.

Under 2023–2025 kommer vi att fortsätta arbetet 
med att utöka antalet tider då vi bemannar linjen 
och att stärka upp med fler volontärer. Utbildning 
av nya volontärer, handledning och utbildning för 
alla volontärer kommer att erbjudas kontinuerligt 
under åren och ett av dessa tillfällen blir den årliga 
konferensen som lyfter ny forskning och erfarenhet 
kring stöd till anhöriga, Anhörigriksdagen. Arbetet 
med att sprida kunskap till anhöriga och informa-
tion om att Anhöriglinjen finns kommer såklart 
också att fortgå.

Barn som anhöriga
Under 2019 hade Anhörigas Riksförbund fokus 
på ”barn som anhöriga”, bland annat via Anhö-
rigriksdagen. Vi har lärt oss mycket om hur för-
utsättningarna ser ut för de barn som är anhöriga. 
En faktauppgift som drabbade oss extra hårt var 
att skolans elevhälsa endast känner till barnens 

4



41

hemsituation i knappt en tredjedel av fallen. Of-
tast har skolan alltså ingen kännedom om barn 
som är anhöriga och deras livssituation. Förbundet 
har med anledning av denna insikt under tidigare 
år vänt sig till landets samtliga kommuner med 
information till elevhälsovården som syftade till att 
öka medvetenheten om att barn kan vara anhöriga. 
Under 2021 drev förbundet ett projekt med bidrag 
från Socialstyrelsen med syfte att tillsammans med 
de som möter dessa barn hitta en metod att inom 
skolan identifiera barn som är anhöriga. Detta pro-
jekt ledde fram till olika konkreta lektionsmaterial. 
Under 2022 har förbundets arbete inom området 
gått vidare med ett projekt vars syfte varit att ta 
fram rutiner för informationsförmedling gällande 
olika samhällsinsatser för att på så sätt identifiera 
barn som är anhöriga.

Under 2023 kommer vi att med medel från Social-
styrelsen arbeta med att implementera det material 
som togs fram under 2021 och 2022 runtom i 
Sverige.

Förbundet kommer även på andra sätt att under 
2023 och 2024 fortsätta opinionsarbetet med att 
sprida information och kunskap om barn som är 
anhöriga.

Anhörighälsa – ett digitalt livsstilsverktyg
Under 2018 inledde Anhörigas Riksförbund ett 
samarbete med Göteborgs Universitet för att er-
bjuda en ny medlemsförmån. Anhörighälsa, eller 
Prius Health, är ett digitalt hälso- och livsstilsverk-
tyg 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 skymundan eller helt glöms 
bort. Anhörighälsa innehåller övningar och ett stort 
bibliotek av texter, skrivna av läkare 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 forskningsstu-
dier med goda resultat. Många beskriver hur det har 
förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vil-
ket inte bara påverkat deras levnadsvanor utan även 
deras grundläggande livsinställning. Under 2023 
och 2024 kommer förbundet fortsätta att sprida 
information om Anhörighälsa.

Samhällskunskap för anhöriga
Anhörigas Riksförbund har under 2021 drivit ett 
projekt ihop med Svenska Röda Korset. Projektet 
innebär att organisationerna tillsammans arrangerat 
föreläsningar nationellt inom olika samhällskun-
skapsområden. Företrädelsevis för organisationernas 
medlemmar men det har även att vara möjligt för 
en intresserad allmänhet att delta. Föreläsningarna 
har getts digitalt och olika föreläsare som har ex-
pertkunskap inom respektive område har anlitats.

Under 2023 har Anhörigas Riksförbund och Svens-
ka Röda Korset fått medel från Socialstyrelsen att 
fortsätta med dessa föreläsningar.

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

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 medlemmar 
i de befintliga lokalföreningarna men också om att 
utveckla ett mervärde för personer som väljer ett 
medlemskap direkt i förbundet. Dessutom 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 framgångs-
rika. Det är också viktigt att vi talar om vår orga-
nisation på ett positivt och intresseväckande sätt. 
Det innebär också ett medvetet målgruppstänk så 
att rekryteringen av nya medlemmar breddas och 
att människor ur fler målgrupper nås. För att det 
ska lyckas behöver vi till exempel 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 nationell 
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nivå. För att organisationen skall framstå som stor 
och samlad har vi sedan 2018 arbetat för att få vårt 
informationsmaterial att se mer enhetligt ut. Under 
2022 och 2023 kommer vi fortsätta att erbjuda cen-
tralt framtaget informationsmaterial till våra lokal-
föreningar. Det finns också, i mån av tid, möjlighet 
att få hjälp att utforma eget material.

I september 2022 anställdes personal med specifikt 
uppdrag att intensivera arbetet med just fören-
ings- och medlemsutveckling. Arbetet har hittills 
resulterat i att en referensgrupp har bildats med 
medlemmar från olika lokalföreningar med syftet 
att kartlägga och lyfta olika positiva lärdomar från 
dessa. Under 2023 ska detta arbete komma förbun-
det som helhet till del. Arbetsmetoden utgår från 
klassiska folkbildningsideal med målet att få till ett 
positivt kunskapsutbyte mellan lokalföreningarna 
samtidigt som hänsyn tas till lokala förutsättningar. 
Representanter från kansliet medverkar löpande på 
lokala föreningars års- och medlemsmöten för att ge 
råd och input kring lokal föreningsutveckling samt 
tar ett aktivt ansvar för att underlätta bildandet av 
nya föreningar. 

Så kallat ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP), 
tillsammans med kommuner och lokalföreningar, 
har under hösten identifierats som en tänkbar fram-
tida möjlighet för lokal föreningsutveckling.

Medlemsrekrytering
I likhet med många ideella organisationer har 
Anhörigas Riksförbund brottats med svårigheter att 
värva nya medlemmar. Det har också på flera håll 
varit svårt att rekrytera styrelseledamöter till lokal-
föreningar. 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 2023 och 
framåt arbeta aktivt med att utöka och bredda 
medlemsvärvningen genom att verka för en ökad 
medvetenhet kring medlemsfrågor i förbundet över-
lag. Konkreta exempel kring detta kommer märkas i 
Förbundsnytt och Vi Anhöriga under 2023. Arbetet 
kopplas även till det pågående utvecklingsarbete
kring föreningsutveckling som nu sker inom för-

bundet där föreningarnas goda exempel kommer 
lyftas och som kan kopplas till lokala handlingspla-
ner.

Förbundet ser också en möjlighet att få fler med-
lemmar via direktanslutning av medlemmar fram- 
över. Detta arbete har intensifierats under 2022 och 
kommer bli en mer naturlig del i kommunikatio-
nen under 2023. 

Arbetet med att öka samverkan med närstående 
organisationer (med samma medlemsproblematik i 
form av t ex en åldrande medlemsbas) har påbörjats 
under 2022. Beslutet om ett nytt organisations-
medlemskap kommer även underlätta detta arbete. 
Utöver det har ett samverkansavtal tecknats med 
assistansbolaget Särnmark som förhoppningsvis 
ytterligare kommer förstärka arbetet kring medlem-
sutvecklingen.  

Vi Anhöriga och Förbundsnytt 
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlems-
tidning. Den utkommer med fyra nummer per
år och är en av våra viktigaste medlemsförmåner. 
Den trycks i 4 500 exemplar varav merparten skick-
as direkt till våra medlemmar. Övriga tidningar 
går till prenumeranter så som anhörigstöd, sjukhus 
mm, samt att de används i marknadsföringssyfte ge-
nom spridning till bibliotek, väntrum, mässor och 
konferenser. Under 2023 och 2024 skall vi fortsätta 
arbetet med att hitta fler annonsörer och prenu-
meranter. Förbundet skall även fortsätta att sprida 
information om möjligheten att läsa Vi Anhöriga 
digitalt genom appen Textalk och e-tidningssajten 
Issuu, där äldre årgångar av tidningen tillhanda-
hålls. 

Förbundsnytt, som är ett viktigt kommunikations-
verktyg med information från förbundsstyrelse och 
kansli ut i organisationen, kommer att komma ut 
på samma sätt som tidigare år. Fr.o.m nr 2/2022 
skickas Förbundsnytt till samtliga medlemmar med 
registrerade e-postadresser.

Digitalisering 
Över internet blir det möjligt att hitta nya bekant-
skaper med människor i liknande livssituationer 
även om man till exempel lever på landsbygden och 
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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 till-
gång till dator, internet och digital kompetens och 
de som saknar dessa verktyg. 

Flera av Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar 
har många medlemmar som tillhör de äldre gene-
rationer 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.

Anhörigas Riksförbund vill därför fortsätta att öka 
våra medlemmars digitala kompetens och på så vis 
göra e-hälsa och andra internettjänster, 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 delaktiga 
i det offentliga samtalet. Genom att ha en platt-
form 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 använda och bli hemmastadd på internet öpp-
nar oändliga möjligheter. Den digitala plattformen 
är även en yta för föreningsutveckling och kommu-
nikation som gör att vår fråga – anhörigfrågan – får 
större utrymme och sprängkraft i det offentliga 
samtalet. 

Riksförbundet kommer under 2023 fortsätta hem-
sidearbetet genom att redigera menyvalen för att 
göra hemsida mera lättnavigerad. Vi kommer även 
att uppgradera Anhörighandbokens hemsida för att 
efterlikna uppbyggnad/tema på vår officiella hemsi-
da för att på så sätt skapa större igenkänningsfaktor 
och stärka vårt varumärke. Riksförbundet kommer 
också att fortsätta att vara aktiva på sociala medier.

Framtaget material 
- Anhörigas Rättigheter 
Det finns för lite kunskap hos allmänheten om hur 
lagstiftningen kring anhörigskap ser ut. 

Tillsammans med Röda Korset har förbundet tidi-
gare genomfört en kampanj med syfte att ta fram 
samhällsinformation som vänder sig till anhöriga 
och som sprids i väntrum och andra lokaler på 
landets sjukhus och vårdcentraler 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 består av affischer som in-
formerar om vart man skall vända sig om man som 
anhörig behöver stöd och hjälp. Vi vill informera 
om att det finns både kommunala anhörigstöd och 
organisationer så som diagnosförbund, Röda Korset 
och Anhörigas Riksförbund. Informationen är kort-
fattad och lätt att förstå så att även de som inte har 
svenska som modersmål skall kunna ta del av den. 
Under 2023-2024 kommer vi fortsätta arbeta med 
att sprida vårt informationsmaterial ännu mer.

- Kartlägga anhörigstödet 
År 2019 var det 10 år sedan lagen om anhörigstöd 
förtydligades. Enligt SoL skall kommunerna erbju-
da ett stöd till anhöriga och vi på Anhörigas Riks-
förbund hänvisar i princip dagligen personer som 
ringer till Anhöriglinjen att ta kontakt med deras 
lokala anhörigstöd. Men eftersom det saknas aktu-
ella och systematiska utvärderingar, uppföljningar 
och statistik när det gäller just anhörigstödet har 
Anhörigas Riksförbund tidigare gjort en kartlägg-
ning av detta.

Under 2023-24 kommer vi att fortsätta arbeta med 
att sprida denna kartläggning till kommuner,
anhörigföreningar, politiker med mera. Kartlägg-
ningen finns på förbundets hemsida.

- Kartläggning av anhörigas upplevelser under 
pandemin 
Anhörigas Riksförbund fick projektmedel från Soci-
alstyrelsen under 2021 för att genomföra en studie 
om anhörigas erfarenheter och upplevelser av sin si-
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tuation under Covid-19-pandemin, studien genom-
fördes tillsammans med Malmö Universitet. Syftet 
med studien var att med utgångspunkt i intervju-
er, beskriva och analysera anhörigas erfarenheter 
och upplevelser av Covid-19-pandemin och dess 
konsekvenser i vardagen, ur ett anhörigperspektiv. 
Studien bygger på intervjuer med anhöriga samt or-
ganisationsföreträdare från valda organisationer från 
civilsamhället. Studien kommer under 2023-24 att 
fortsätta spridas till tjänstemän inom anhörigstöd, 
politiker, media, lokalföreningar och andra intres-
senter för att lyfta anhörigas situation.

-  Stärka den psykiska hälsan hos anhöriga
Anhörigas Riksförbund har tillsammans med 
Svenska Röda Korset arbetat med ett projekt under 
2021 där vi sammanställt tips, råd och stöd för att 
stärka den psykiska hälsan hos anhöriga. Materialet 
har sammanställts tillsammans med en handledning 
för de lokalföreningar som i studiecirklar vill arbeta 
vidare på ämnet. Det färdigställda materialet finns 
på förbundets hemsida och kommer under 2023 
och 2024 att fortsätta spridas till förbundets lokal-
föreningar och medlemmar. 

Opinionsbildning
Det tredje målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att påverka samhället så att anhö-
rigas situation uppmärksammas. Det handlar om 
att öka medvetenheten 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 
det intressepolitiska programmet ”Anhöriga som 
stödjer och hjälper – ett samhällsintresse”, som 
förbundet tagit fram gemensamt. Där anges de fem 
områden som är mest prioriterade. Vid extrakon-
gressen 2021 fastställdes en uppdaterad version 
av programmet. Det är ett verktyg för hela vårt 
förbund, såväl förbundsstyrelse som kansli och 
lokalavdelningar, att använda i olika sammanhang 
när förbundets uppfattningar ska föras fram och 
anhörigfrågorna uppmärksammas. Det kommer 
att vara underlag vid de remissvar förbundet avger, 

i de utredningar och olika möten vi medverkar i, 
vid uppvaktningar av beslutsfattare i kontakter med 
media mm. En kortversion är framtagen och distri-
buerad till föreningarna för att användas för infor-
mation. Det intressepolitiska programmet är också 
kompletterat med en definition av vad förbundet 
menar med anhörigperspektiv, och en revidering av 
förbundets definition av vuxna anhöriga och en ny 
definition av barn som anhöriga.

Etablerade medier
Anhörigas Riksförbund strävar efter att skapa 
kontakter med etablerade medier. Under 2023 
och 2024 hoppas vi kunna medverka i tidningar, 
radio och TV i anslutning till händelser som väcker 
intresse och debatt. Vi kommer att skriva debatt-
artiklar under året och arbeta för att hitta kända 
röster och ansikten som vill fronta våra frågor. Det-
ta arbete handlar mycket om att fånga de tillfällen 
som ges och att vara ständigt på hugget och lyfta 
anhörigperspektivet närhelst möjlighet ges.

Sociala medier
Under 2022 ökade riksförbundet mängden inlägg 
och interaktioner på sociala medier; både Facebook, 
Instagram och YouTube. Detta för att informera 
anhöriga om intressanta nya rön, forskning, nyhe-
ter i anhörigfrågan och förhoppningsvis värva fler 
medlemmar runt om i landet; både direktanslutna 
medlemmar och medlemmar i lokalföreningar. 
Interaktionen och nyhetsspridningen är något vi vill 
fortsätta med även under 2023. Förbundet planerar 
också att under 2023 publicera föreläsningarna från 
Anhörigriksdagen 2022 för att återigen sprida ny 
kunskap och stärka förbundets varumärke med den-
na externa expertis. 

Sponsrade reklamkampanjer på Facebook och 
Instagram har under 2021-22 gett många ”gillare” 
vilket kan leda till fler medlemmar då många ser 
våra frågor. Därför kommer vi att fortsätta med 
denna typ av kampanjer under år 2023-24 samt tes-
ta olika typer av tävlingar för att öka delaktigheten 
hos våra följare.  

Anhörigas Riksförbund kommer att fortsätta 
använda Facebook som sin huvudsakliga plattform 
i sociala medier med flera uppdateringar i veckan, 
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samt bibehålla närvaron på Instagram då vi ser att 
detta lockar en något yngre målgrupp. 

Ambassadörer 
Anhörigas Riksförbund skall arbeta med att knyta 
fler ambassadörer till förbundet. Syftet är att kän-
da och/eller inflytelserika personer blir bärare av 
våra frågor och lyfter dem i olika offentliga sam-
manhang. 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 identifiera sig. 
En förutsättning är att personen är genuint intresse-
rad av anhörigfrågor och har plattformar för att
lyfta dem. Det är en fördel om hen också har per-
sonlig erfarenhet av anhörigskap. Uppgiften för
ambassadören är att använda sina kanaler, platt-
formar och erfarenheter för att beskriva anhörigas 
situation och behovet av bättre villkor.

Under 2023–24 är målet att utse minst en ny 
ambassadör som kan komplettera Lisa Syrén, som 
utnämndes 2021.

Årets anhörigkommun
Under 2021 utsåg Anhörigas Riksförbund för första 
gången Årets Anhörigkommun. Syftet med priset är 
att uppmärksamma en kommun som gjort väsentli-
ga 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 Anhö-
rigkommun 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 mot-
svarande och resurserna till anhörigstödet får inte 
ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska 
omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstå-
ende. Information om tävlingen och nominerings-
möjligheter går ut till alla kommuner. Anhörigas 
Riksförbunds förbundsstyrelse, anhörigföreningar 
och enskilda medlemmar kan också nominera. 

Förbundsstyrelsen utser en jury på fem personer, 
där två ledamöter kommer från förbundsstyrelsen, 
två från anhörigföreningar och förbundets orga-
nisationsombudsman ingår. Juryn beslutar vilken 
kommun som ska utses till Årets Anhörigkommun. 
Priset utdelas vid Anhörigriksdagen. Media infor-
meras och uppgifter ska finnas på vår hemsida och 
uppmärksammas i Vi Anhöriga.

Anhörigveckan 
Under vecka 40 kommer den Nationella Anhörig-
veckan gå av stapeln under 2023. Anhörigas Riks-
förbund var en gång initiativtagare till Anhörig-
dagen som infaller den 6 oktober och kommer 
under både 2023 och 2024 jobba för att synas extra 
mycket under denna vecka. Vi kommer att genom-
föra rikstäckande kampanjer i sociala medier och 
förutom allt det arbete som sker lokalt även försöka 
bidra med föreläsningar och debattartiklar.

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. 

Nätverk som förbundet deltar i är till exempel Ideell 
Arenas nätverk för små kanslier, Nka:s forskarnät-
verk och Socialstyrelsens råd för funktionshinder-
frågor; Funktionshindersnämnden.

Förbundet medverkar också i flera referensgrupper.
Anhörigas Riksförbund kommer också att fortsätta 
samarbeta med andra för att utveckla sitt nätverk 
ytterligare. En ny samarbetspart under 2023 kom-
mer att vara Särnmark Support AB. 

Implementera anhörigperspektiv i Sveriges 
kommuner 
Anhörigas Riksförbund har fått medel från Soci-
alstyrelsen att under 2023 driva ett projekt med 
syfte att implementera anhörigperspektiv i Sveriges 
kommuner. Målet med projektet är att nå nyckel-
personer inom politik och förvaltning i kommu-
nerna för att de ska få kunskaper och insikter om 
varför anhörigperspektiv är viktigt och att deras roll 
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är avgörande. Vårt syfte, ambition och förhoppning 
är att vårt projekt kan bidra till att bana väg för att 
kommunerna med stort allvar och höga ambitioner 
ska ta till sig den nationella anhörigstrategin och 
ta hjälp av det stöd som Socialstyrelsen kommer 
att utarbeta. Projektet är ett led i att nå Anhörigas 
Riksförbunds mål att stödja anhöriga i deras situa-
tion samt tillvarata deras intressen och därigenom 
bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och 
närstående.

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

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

På grund av pandemin genomfördes 2020 och 
2021 års Anhörigriksdagar enbart digitalt. 2022 
uppgraderade vi Anhörigriksdagen till ett hybride-
vent med studiosändning, liveföreläsningar och di-
gitala visningar på många orter i Sverige där tittarna 
kunde interagera med oss i studion och ställa frågor 
direkt. Gällande 2023 är det planerat att genomföra 
Anhörigriksdagen fysiskt i Karlstad 24-25/10 med 
möjlighet att även se vissa delar digitalt.

Studiecirklar
Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som 
i sin tur leder till egenmakt och möjligheten att 
göra informerade 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 funk-
tionsnedsättning i rent utbildningssyfte för att öka 
förståelsen för den närstående och förbättra möj-
ligheten till kommunikation. Dels handlar det om 
studiecirklar om den egna livssituationen. Slutligen 
handlar det om studiecirklar som berör förenings-
livet för att kunna ta en aktiv roll, så som en styrel-
sepost i en anhörigförening. 

Syftet med vår studiecirkelverksamhet under 2023 
och 2024 är att tillgängliggöra fler studiecirklar för 
anhöriga. Tillexempel kommer vi fortsätta att sprida 
information om cirklar förbundet varit med och 
tagit fram, bland annat: Fokus på mig vuxensyskon, 
Uppdrag Anhörig, Överlevnadstips för anhöriga 
och Du är inte ensam- information och vägledning 
till dig som stöttar någon med psykisk ohälsa samt 
Vem stödjer den som stödjer- Anhörig i nöd och 
lust. 

Förbundet kommer också att arbeta för att vi tar 
fram nya studiecirklar samt fördjupa samarbetet 
med aktörer som Studieförbundet Vuxenskolan och 
Röda Korset.

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

Anhörighandboken 
Anhörighandboken är en webbaserad, lättillgänglig 
handbok som innehåller råd, tips och länkar till 
aktuell forskning och information på olika myn-
digheters och verksamheters webbplatser. Anhörig-
handboken är framtagen av Anhörigas Riksförbund, 
av anhöriga för anhöriga och andra med intresse för 
anhöriginformation. Idag hittar man Anhörighand-
boken under egen webbplats, www.anhorighandbo-
ken.se

Anhörighandboken är mycket använd och länkas 
till från en lång rad av landets kommunala an-
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hörigstöd. Många kommuner använder den i sin 
verksamhet och den används även som underlag i 
en studiecirkel framtagen av Svenska Röda Korset, 
Anhörigcirkeln.

Anhörighandboken är en webbplats som fortlöpan-
de behöver uppdateras och utvecklas med nya fakta 
och forskning, råd och tips till anhöriga och de som 
träffar anhöriga. Utvecklingen av Anhörighandbo-
ken ska också spegla de frågor som kommer från 
anhöriga och även vara ett stöd både för att finna 
mer kunskap för anhöriga och ett stöd och kun-
skapsbas för Anhöriglinjens volontärer.

Under 2023-2025 kommer fortsatt utveckling och 
uppdatering av handboken att ske. Detta för att 
samla och ge en överblick kring forskning, stöd och 
råd som anhöriga eftersöker och möta de utmaning-
ar som framtiden har kring anhörigas hälsa, psy-
kiskt och fysiskt, sociala delaktighet och livskvalitet.

Utbildning Anhörigperspektiv-fördjupning 
Under 2023 och 2024 planerar Anhörigas Riksför-
bund att i samarbete med Helsjöns Folkhögskola 
genomföra ytterligare en utbildning för den som 
arbetar med stöd till anhöriga i sin profession, 
till exempel personal inom hälso- och sjukvård, 
omsorg, anhörigkonsulenter, biståndshandläggare 
och socialsekreterare. Utbildningen, som är unik i 
sitt slag, är en eftergymnasial utbildning på ett år 
som omfattar studier på 50% och bedrivs delvis på 
distans med arton kursdagar på Helsjöns Folkhög-
skola. 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 

pedagogiskt förhållningssätt.
•  Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i 

olika situationer samt reflektera över etik, egna 
attityder och värderingar.

•  Se sin roll i stödet till anhöriga ur olika perspek-
tiv.

Forskningsprojekt 
Under 2023 och 2024 kommer förbundet att ingå 
i flera forskningsprojekt. Vårt bidrag är vår erfaren-
hetsbaserade kunskap. Det kan handla om att ingå 
i intervjustudier, enkätstudier eller att finnas med 

i referens- och expertgrupper. En viktig samarbets-
part i detta arbete är Nka som regelbundet efterfrå-
gar vår kunskap och erfarenhet.

Förbundet kommer under 2023 och 2024 att 
fördjupa 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 med mera
Anhörigas Riksförbund kommer under året att 
svara på remisser som kommer ut under året och 
är relevanta för vår målgrupp. Vi kommer också att 
medverka i utredningar, arbetsgrupper och lik-
nande, för att företräda anhöriggruppen när det är 
angeläget att föra fram anhörigperspektivet.

Förbundet har en plats i Socialstyrelsens Funk-
tionshindernämnd och har en representant i Myn-
digheten för vård- och omsorgsanalys patient- och 
brukarråd. 

Anhörigas Riksförbund kommer att ha särskilt 
fokus på den nationella anhörigstrategin, som Soci-
alstyrelsen 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 kommer till, och implementering och till-
lämpning av den blir mycket viktig. Här kommer 
förbundet att fortsätta att påverka och bevaka detta.  
I det fortsatta arbetet blir det också viktigt att på-
verka regeringen och andra beslutsfattare. 

Efter valet har Sverige en ny regering och nya stats-
råd med ansvar för områden som påverkar anhöri-
gas villkor. Förbundet planerar att uppvakta dem 
för att informera om anhörigfrågorna och de krav vi 
har för att förbättra dem.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka)
Som part i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 
(Nka) sitter Anhörigas Riksförbund med i deras 
styrgrupp som har ca fyra sammanträden per år. 
Styrgruppen ger oss god kunskap om arbetet på 
Nka och tillgång till deras senaste rapporter.
           11
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Organisationsmål

12

En stabil och hållbar organisation
För att Anhörigas Riksförbund skall ha förut-
sättningar att fortsätta vara en organisation med 
trovärdighet och stort kunnande måste organisatio-
nen 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 stöd-
strukturer för det arbete som åligger de förtroende-
valda. Andra viktiga arbetsuppgift är hanteringen av 
medlemsregistret samt förbundets ekonomi.

Bredda intäktsbasen
Under 2023 och 2024 kommer Anhörigas Riksför-
bund fortsätta arbetet med att bredda intäktsbasen. 
Syftet är att skapa en tryggare situation där förbun-
det inte är beroende av bidrag från endast ett håll. 
Detta gör Anhörigas Riksförbund dels genom att 
söka statsbidrag och projektmedel från fler myndig-
heter än Socialstyrelsen och från olika fonder, ett 
arbete som kräver utökad administrativ kapacitet. 
Dels genom att vi har blivit beviljade ett 90-konto 
som öppnar upp möjligheten att arbeta med in-
samling, till exempel genom att få månadsgivare. 
Vårt 90-konto ger också förbundet möjlighet att 
söka sponsring och större samarbeten med närings-
livet och organisera insamlingskampanjer i sociala 
medier. 

Kongress, årsmöte och förtroendevalda
I april 2023 genomförs en ordinarie kongress, som 
förhoppningsvis är inledningen på en mer normal 
mandatperiod när olika möten och årsmöten kan 
planeras och genomföras som vanligt, efter pande-
miåren när mycket fick ställas om. En utökning och 
utveckling av möjligheten att närvara digitalt på 
distans kan dock förutses.

Styrelsemötena har under lång tid nu genomförts 
nästan uteslutande på distans, och det fungerar 
väl, men det finns ändå behov av att kunna mötas 
fysiskt för att styrelsens potential ska kunna tas 
tillvara optimalt. Enligt styrelsens arbetsordning 
ska minst två styrelsemöten per år ske fysiskt, vilket 
bör vara möjligt igen om inget oförutsett skulle ske. 
Förbundet rättar sig förstås efter rekommendationer 
som i så fall utfärdas.

Styrelsearbete sker löpande under hela året med 
regelbundna sammanträden där styrelsen tar ett 
övergripande ansvar för förbundets arbete och 
utveckling. Styrelsemedlemmarna arbetar även med 
att representera förbundet till exempel i olika nät-
verk, utredningar, i paneldebatter och i media samt 
att svara på remisser och framställa debattartiklar 
och skrivelser. Förbundsstyrelsen har de senaste åren 
delat upp sig geografiskt för att kunna medverka på 
regionmöten eller vid andra tillfällen som efterfrå-
gas av lokalföreningarna. Den styrelse som tillträder 
efter kongressen får utvärdera detta och ta ställning 
till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen. Under 
hela året står kansliets personal till förfogande för 
styrelsen, valberedning och revisorer i deras arbete.
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Budget 2023

Efter flera år med tämligen stora överskott 
beroende på dels pandemins begränsningar, 
dels ökade bidrag jämfört med budgeten 

under förra året, kommer vi troligen att gå in i en 
mer normal situation. Dock för vi alltid en osäker 
ekonomisk tillvaro med tanke på att vi är så bero-
ende av statsbidrag. För 2023 har vi emellertid en 
god situation. Redan 2022 fick vi besked om att 
grundbidraget från Socialstyrelsen utökats till tre 
(3) miljoner kronor, efter många år utan uppräk-
ningar. Det är alltså den del av våra bidrag som 
inte är öronmärkta för särskilda projekt utan täck-
er större delen av vår basverksamhet. Vi fick också 
ett större verksamhetsbidrag än föregående år på 
lite drygt 1,5 miljoner kronor. De fördelades på de 
tre projekt vi sökt för, nämligen att implementera 
anhörigperspektiv i kommunerna, samhällskun-
skap för anhöriga samt barn som anhöriga. 

Anhörigperspektivet är det klart största projektet, 
där Martina Takter kommer att vara projektleda-
re och projektanställd under åtta månader. Det 
projektet är också ett samarbete med Nka, som 
kommer att utföra kartläggning av situationen 
i kommunerna, vilket vi betalar dem 250 000 
kronor för. Samhällskunskap för anhöriga är fort-
sättning på ett samarbete med Röda Korset och 
innebär digitala föreläsningar, där vår kanslichef 
kommer att vara huvudansvarig för förbundets 
del. Barn som Anhöriga är också fortsättning på 
projekt förbundet drivit under flera år och nu är 
syftet att framtaget material ska bli mer känt och 
använt i elevhälsovården. Här kommer vi att ha 
både externa och interna medverkande.

Från Folkhälsomyndigheten har vi fått 1,6 miljo-
ner kronor, vilket är mer än förra året. En del är 
nu avsatt för att fortsätta uppdatera och utveckla 
Anhörighandboken. Mailis Lundgren kommer att 
vara projektanställd för att göra detta.

För i år har vi också räknat in ett bidrag från Carl 
Jönssonstiftelsen på 250 000 kronor. Vi har nu fått 
det regelbundet under ett antal år och det utbeta-
las sent på året, vilket har snedvridit vår redovis-
ning. Det finns anledning att tro att vi kommer att 
kunna få bidrag också i år, men det är förstås en 
osäkerhet.

Budgeten visar ett underskott på 750 000 kronor, 
som tas från det egna kapitalet. Det är i enlighet 
med vår planering, när vi erhöll ett högre grund-
bidrag. En del av de pengarna användes inte 
under 2022 utan sparades för att kunna fortsätta 
den viktiga satsningen på föreningsutveckling och 
medlemsrekrytering också under 2023. Mattias 
Dristig är projektanställd på 75 procent för detta.

Anhörigriksdagen planeras i år för första gången 
på flera år att ske fysiskt i Karlstad, med möjlighet 
att ta del av en del föreläsningar digitalt. Det är 
förstås en stor osäkerhet hur detta kommer att gå 
ihop, men en kalkyl är gjord med utgångspunkt i 
tidigare erfarenheter med så realistiska förutsätt-
ningar som möjligt.

På personalsidan har vi samma kansliresurser 
som tidigare med den skillnaden att Åsa Jansson 
nu är anställd på halvtid som ekonom, och det 
inte längre är en köpt tjänst. Detta är mer fördel-
aktigt för förbundet. Till det kommer de ovan 
angivna projektanställningarna.

Vi har kunnat samla i ladorna under flera år nu, 
och har ett tillfredsställande eget kapital, som 
även med den föreslagna budgeten kommer att 
innehålla en god buffert för eventuella komman-
de behov. Årets planerade underskott motsvaras 
alltså nästan av överskottet från 2022. Vi anser 
därför att detta är ett ansvarsfullt sätt att använ-
da förbundets pengar för att kunna driva en bra 
verksamhet.
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Intäkter kronor
Statsbidrag Socialstyrelsen 4 550 000
Bidrag Folkhälsomyndigheten 1 600 000
Övriga bidrag 250 000
Annonser, prenumerationer 70 000
Medlemsavgifter 100 000 
Avgifter Anhörigriksdagen 610 000
Övriga intäkter 51 500
Summa intäkter 7 231 500

Kostnader
Lokalhyror kansli 239 900
Övriga lokalkostnader 456 000
Resor, logi, förtäring 810 300
IT, telefoni, porto, tryck, kontor 750 000
Revision, redovisningstjänster, bank, köpta tjänster 630 800
Vi Anhöriga tryck 150 000
Övriga kostnader 319 500
Personalkostnader 4 430 000
Arvoden 195 000
Summa kostnader 7 981 500

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

Projekt/aktivitet Kronor Bidrag Övrig intäkt
Barn som anhörig 80 400 verksamhetsbidrag
Samhällskunskap för anhöriga, fortsättning 257 300 verksamhetsbidrag
Anhörigperspektivet i samarbete med Nka 1 212 300 verksamhetsbidrag
Kansli 1 159 700 grundbidrag 363 500
Styrelse och valberedning 395 000 grundbidrag 
Kongressen 252 600 grundbidrag 38 000
Vi anhöriga + övriga trycksaker 866 200 grundbidrag 70 000
Anhörigriksdagen 301 700 grundbidrag 610 000
Helsjön, utbildning för anhörigkonsulenter 100 000 grundbidrag
Föreningarna 649 800 grundbidrag
Ambassadörer 25 000 grundbidrag
Anhöriglinjen 1 443 000 Folkhälsomyndigheten 
Anhörighandboken 157 000 Folkhälsomyndigheten

Intäkter och kostnader för 2023
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Swish 900 64 53

Program    
Tid och plats
Kongressen äger rum den 21–22 april 2023 på hotell Uppsala Nord, 
samt för de som så önskar digitalt på Zoom.

Fredagen den 21 april 

12.30 – 13.30  Lunch

14.00 – 15.00  Kongressen startar

15.00 – 15.30  Fika

15.30 – 16.30 Kongressen fortsätter

16.30 – 16.45 Bensträckare

16.45 – 17.30 Kongressen fortsätter 

17.30  Avslutning (om mötesförhandlingarna inte är klara så finns det 
tid att omfördela på lördag morgon)

19.00  Kongressmiddag med underhållning

Lördagen den 22 april

09.00 – 09.45 Mattias Dristig och Ulf Ekberg – Medlemsrekrytering

09.45 – 10.15  Fika

10.15 – 10.45 Presentation av förbundets nya ambassadör  

10.45 – 11.30 Sofia Rutbäck-Eriksson, författare
  
11.30 – 12.00 Avslutning, ny ordförande


