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Två remisser: 

• Intressepolitiskt program ”Anhöriga som vårdar och stödjer – ett 
samhällsintresse 

• Vision och värdegrund för Anhörigas Riksförbund 
 

Vid förbundets årsmöte i april 2019 togs beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en 
översyn av det intressepolitiska programmet ”Anhöriga som vårdar och stödjer – ett samhällsintresse”, 
och att ett förslag till uppdaterat program skulle läggas fram till kongressen 2020. En arbetsgrupp 
tillsattes bestående av Aina Granath Mölndals Anhörigförening, Karin Sundberg Piteå Anhörigförening, 
Ann-Margret Blomqvist förbundsstyrelsen och Lina Brustad förbundskansliet samt Ann-Marie Högberg 
förbundsstyrelsen som sammankallande. Gruppen har, i enlighet med uppdraget, gjort en översyn, som 
bygger på det tidigare programmet. Frivilligheten har fått en mer framträdande plats som en 
övergripande förutsättning. Ekonomifrågorna har fått en egen punkt. Barn och syskon har lyfts fram 
liksom Samordnad Individuell Plan (SIP). Ambitionen har varit att hålla nere omfånget på programmet, 
som ändå är något längre än det tidigare. 

Under årsmötet påbörjades också ett arbete att ta fram en vision och värdegrund för förbundet, med 
avsikten att lägga fram ett förslag som skulle kunna antas på kongressen 2020. Också här tillsattes en 
arbetsgrupp. Den har bestått av Eva Karlsson Karlstads Anhörigförening, Lennart Backman Järfälla 
Anhörigförening, Gun-Britt Björevall förbundsstyrelsen, Lina Brustad förbundskansliet samt Ingrid 
Sandelin förbundsstyrelsen som sammankallande. De har tagit fram förslag, som är kort och kärnfullt 
som den typen ska vara. 
 
Förbundsstyrelsen behandlade de båda förslag på sitt möte den 17 oktober och beslutade att skicka de 
båda förslagen på remiss till alla lokalföreningar. Yttranden och synpunkter ska skickas in till 
förbundskansliet senast den 2 januari. Därefter kommer förslagen att bearbetas utifrån de inkomna 
synpunkterna, och förslag från förbundsstyrelsen skickas ut med kongresshandlingarna. 
 
Det här är förstås mycket viktiga dokument för hela vårt förbund, så vi hoppas verkligen att ni tar 
chansen att gå igenom förslagen och ”tycka till”. Det blir bättre om så många som möjligt känner att de 
har haft möjlighet att påverka! 
 

För Förbundsstyrelsen 

Ann-Marie Högberg 
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