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På Kommunstyrelsens sammanträde 220427 skall ärende 2.1.4. Revidering av Göteborgs stads 

riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en anhörig behandlas. 

Syftet med riktlinjen samt nämndernas ansvar är helt i linje med det stöd till anhöriga som Anhörig 

Göteborg arbetar för.  

Anhörig Göteborg har läst handlingen och önskar påtala följande: 

• Revideringen har genomförts i samarbete med representanter från Äldre samt vård och 

omsorgsförvaltningen samt Förvaltningen för funktionsstöd. 

I tjänsteutlåtande står inget om samråd/samverkan/samarbete med någon 

intresseorganisation eller något av de Råd som finns i Göteborg stad. Tidigt i våras påtalade  

Anhörig Göteborg sitt intresse för arbetet med revideringen av riktlinjerna och erbjöd sig att 

utifrån den erfarenhet och kompetens som föreningen har ge synpunkter och hjälp i arbetet. 

Ingen respons gavs på detta erbjudande. 

 

• Anhörig Göteborg anser att representanter från Förskoleförvaltningen, 

Grundskoleförvaltningen och Utbildningsnämnden saknas bland samarbetsparterna vid 

revideringen. 

I Göteborgs stad liksom i övriga delar av landet finns barn och ungdomar som är anhöriga. 

Enligt kartläggningar som gjorts utför sju procent av alla barn ett omfattande omsorgsarbete. 

17 procent växer upp i familjer där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa. Tre procent 

av alla elever i årskurs 9 stannar regelbundet hemma från skolan för att vårda en närstående. 

De flesta av dessa barn och ungdomar har en orimlig ansvars- och omsorgsbörda i sin familj. 

Detta får stora konsekvenser för barnens fortsatta liv och påverkar deras skolgång till den 

grad att hälften av dem lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Många av dessa barn 

och ungdomar löper stor risk att hamna i utanförskap och kriminalitet. Skolan är oerhört 

viktig för dessa barn då man där har stor möjlighet att uppmärksamma och stötta dem eller 

uppmärksamma andra instanser för stöd och hjälp till dem. 

• I tjänsteutlåtandet står att revideringen av riktlinjerna bedöms inte medföra någon 

ytterligare ambitionshöjning i jämförelse med gällande riktlinjer och lagstiftning. I det fall 

man endast jämför dokumenten är detta en sanning. I verkligheten har utifrån våra  

erfarenheter  och medlemmarnas berättelser de riktlinjer som nu reviderats inte följts, varför 

de reviderade riktlinjerna kräver ökade ambitioner, utvecklingsarbete och därmed ökade 

insatser för att uppfyllas. 

• Den 14 april innevarande år beslutade regeringen om en Nationell strategi för anhörigstöd. 

Till grund för beslutet ligger två utredningar som presenterades i januari och juni 2021.Mer 



information om den gällande Nationella strategin för anhörigstöd finns att få på Nkas 

hemsida. (Nka - Nationellt kompetenscenter anhöriga). I tjänsteutlåtandet nämns ej de 

underlag som ligger till grund för den Nationella strategin för Anhörigstöd vilken är en stor 

brist. 

 

Anhörig Göteborgs är angelägen om att Kommunstyrelsen beaktar ovanstående synpunkter innan 

beslut tas om de reviderade riktlinjerna. 
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