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Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Kuratorstjänst
som stöd för anhöriga
Ärende
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11
26 föreslagit att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid
behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av
biståndsbedömda insatser.
Tidigare beredning
- Mikael Ottossons beslutsförslag daterad 2013-03-11.
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-06.
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-01-29, § 14.
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-18.
Yrkande
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att
motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn
skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom
socialförvaltningen.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till modonen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans
(NI) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.
Votering
Votering begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den
det ej vill röstar nej.
Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 3 ja-röster och 1 nej-röst.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Modonen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn
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skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom
socialförvaltningen.

Protokollsanteckning
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning.
Vi yrkar på bifall till motionen. De stödfunktioner som finns i dag jobbar med
anhörigstöd till personer där hjälpinsatserna redan kommit igång . Det vi vill med
denna motion är att skapa en hjälp-/stödfunktion till anhöriga som känner att det
är dags att deras nära och kära skall söka biståndsbedömd hjälp trots att de känner
att de inte vill. När man känner att man måste ta diskussionen med sin äkta hälft,
mor, svärfar och så vidare om att det är dags att söka hjälp så är tillvaron tuff.
Därför vill vi skapa en samtalskontakt.
Ann-Christine Furustrand (S)
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Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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BESLUTSFÖRSLAG
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Dnr VON 2012/0087-101

Till Kommunstyrelsen

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) Kuratorstjänst som stöd för anhöriga
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att anse motionen besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare via Vårdoch omsorgsnämnden skall tillgodose de behov som den föreslagna
anhörigkuratorn skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete
som pågår inom socialförvaltningen.

Bakgrund
Tjänsteutlåtande från Socialförvaltningen 2013-01-18

Mikael Ottosson (KD)
Vård och omsorgsnämndens ordförande

Österåker

KD
Tjänsteutlåtande
2013-03-06

Kommunkansliet
Fredrik Zethraeus

Dnr KS 2012/0492-100

Till Kommunstyrelsen

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) Kuratorstjänst som stöd för anhöriga
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11 26föreslagit att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid
behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av
biståndsbedömda insatser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som denföreslagna anhörigkuratorn skulle
tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom
socialförvaltningen.

Redogörelse för ärendet
I motionen beskrivs de svårigheter som anhöriga kan få då en närstående, som t.ex.
har en demenssjukdom, inte själv inser att mer hjälp behövs. Ett exempel kan vara
när den närstående är i behov av ett särskilt boende själv inte har den insikten om sitt
behov.

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra.

Tidigare beredning
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-01-29, § 14.
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-01-18.
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Svar på motion om kuratorstjänst som stöd för anhöriga
Kommunstyrelsen har remitterat till Vård- och omsorgsnämnden att behandla motion väckt i
Kommunfullmäktige 2012-11-26 angående inrättande av en kuratorstjänst som stöd för
anhöriga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-18
Jörgen Palmberg (S) inlämnar en protokollsanteckning.
Mikael Ottosson (KD) m.fl. yrkar bifall till beslutsförslaget.
Jörgen Palmberg (S) m.fl. yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden fattar beslut enligt
beslutsförslaget. Votering begärs och genomförs med ja-rost för bifall till beslutsförslaget och
nej-röst för bifall till motionen. Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar Vård- och
omsorgsnämnden enligt beslutsförslaget (se bilaga Voteringslista V O N § 14/2013).

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
att:
1,

anse motionen besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn skulle
tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom
socialförvaltningen

Protokollsanteckiiing från (S)
Vi yrkar på bifall till motionen. D e stödfunktioner som finns i dag jobbar med anhörigstöd till
personer där hjälpinsatserna redan kommit igång.Det vi vill med denna motion är att skapa en
hjälp/stöd funkdon till anhöriga som känner att det är dags att deras nära och kära skall söka
biståndsbedömd hjälp trötts att de känner att de inte vill. När man känner att man måste ta
diskussionen med sin äkta hälft, Mor, Svärfar och så vidare o m att det är dags att söka hjälp så
är tillvaron tuff. Därför vill vi skapa en samtalskontakt.
Jörgen Palmberg (S)
2 vice ordf. V O N
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Tjänsteutlåtande
2013-01-18

Socialförvaltningen
Sara Eriksson

Dnr VON 2012/0087-101

Till Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion om kuratortjänst som stöd för
anhöriga
Kommunstyrelsen har remitterat till Vård- och omsorgsnämnden att behandla motion
väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-26 angående inrättande av en kuratorstjänst
som stöd för anhöriga.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att
1. anse motionen besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vårdoch omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna
anhörigkuratorn skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete
som pågår inom socialförvaltningen

Redogörelse för ärendet
En motion har väckts av den socialdemokratiska gruppen genom Ann-Christine
Furustrand med ett förslag om att inrätta en kuratorstjänst i Österåkers kommun med
uppgift att, vid behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående far
ökade behov av biståndsbedömda insatser.
I motionen beskrivs de svårigheter som anhöriga kan få då en närstående, som t ex
har en demenssjukdom, inte själv inser att mer hjälp behövs. Ett exempel kan vara
när den närstående är i behov av ett särskilt boende men själv inte har den insikten
om sitt behov.

(3)

2(3)

0 Österåker
Förvaltningens slutsatser
Kommunen har en skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder (SoL 5 kap. 10§). Detta kallas i vardagligt tal
kommunens anhörigstöd. Det är i Österåkers kommun Vård- och omsorgsnämnden
som har ansvar för detta.
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ha motsvarande 1,25 tjänst som arbetar
som anhörigkonsulent i kommunen. Detta är sedan 2010 en utökning med 0,5 tjänst
för att säkerställa att anhöriga till närstående som är långvarigt sjuka eller som har en
funktionsnedsättning får stöd. Tidigare var anhörigkonsulentens arbete mestadels
riktat till anhöriga till närstående som var äldre.
Under flera år har Vård- och omsorgsnämnden drivit ett demensprojekt där ett av
delområdena har rört stöd till anhöriga som har närstående som fått en
demenssjukdom. Detta har skett i samarbete med anhörigkonsulenten. En
specialistsjuksköterska inom äldrevård har drivit projektet. Projektet avslutades
2012-12-31 och arbetet går in i ordinarie verksamhet.
Från och med den 1 januari 2013 bildar dessa två funktioner tillsammans med
uppsökande verksamhet en ny verksamhet inom biståndsenheten på
socialförvaltningen (med uppsökande verksamhet avses att en person vid
biståndsenheten erbjuder alla personer som fyller 77 år en personlig kontakt för att
bland annat ge information). Den nya verksamheten kommer att ha fokus på stöd och
uppsökande arbete. Detta kommer att ske i nära samverkan med
biståndshandläggarna, vilka är de som möter de anhöriga och närstående vid
utredningar. Biståndshandläggarna kan ge information om vilket stöd som kan
erbjudas och hur man ansöker om detta. Biståndshandläggarna kan också följa med
på hembesök vid behov.
Sammanfattning
Socialförvaltningens sammanfattande bedömning är att det inte finns behov av en
ytterligare funktion inom anhörigstöd, såsom en kurator. Det pågår ett
utvecklingsarbete som ska resultera i att stöd liknande det som beskrivs i motionen
når de anhöriga vid rätt tidpunkt. Till viss del sker detta redan idag.
Förvaltningen har stor förståelse för att den enskilde i sin situation har behov av olika
typer av stöd, och där är motivering till insatser till den närstående ett av de
viktigaste. Stödet ges genom någon av följande kanaler
-

specialistsjuksköterska inom äldrevård
anhörigkonsulent (arbetsterapeut)
uppsökande verksamhet (erbjudande till alla som fyller 77 år)
biståndshandläggare
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steråker
Dessutom ska en stor andel av stödet till anhöriga ges direkt av personal i
verksamheterna där en närstående vårdas.

Tidigare beredning
Kommunfullmäktige 2012-11-26

Bilagor
Motion KS 2012/492-100

Beslut bör delges
Kommunstyrelsen

Anne Simmasgård
Socialchef

Sara Eriksson
Sakkunnig funktionshinder
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Kuratorstjänst som stöd för anhöriga
I höstas inbjöds förtroendevalda i Österåker till en träff på Fyren av anhörigföreningarna i
Österåker. Vid träffen fick vi lyssna till hur det är att vara den som vårdar sin sjuka anhörige.
Vilka svårigheter som möter, den maka/make som bär det vardagliga ansvaret.
Det var gripande berättelser. Vid mötet efterlystes stöd och hjälp. Som exempel gavs
svårigheter för anhöriga att nå sin närstående med till exempel Alzheimers sjukdom, eller
annan demenssjukdom, Vi lyssnade på berättelser som beskrev de svårigheter som finns att få
sin anhörige att inse att mer hjälp behövs, eller kanske till och med, att en flytt till särskilt
boende är nödvändigt för att få mer professionell hjälp. En kuratorstjänst efterlystes som
kunde ge hjälp och stöd vid dessa svåra och tunga insikter. Ett stöd som inte finns i dag i
Österåker.
Att en tjänst som kurator skulle vara till stor hjälp för anhöriga framstod tydligt.
Föreslår därför
Att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid behov, fungera som
stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av biståndsbedömda insatser.
För den socialdemokratiska gruppen

Ann-Christine Furustrand (S)

