Socialförvaltningen
Socialförvaltningen

Riktlinjer för anhörigstöd inom Markaryds kommun
Fastställda av socialnämnden 2014-10-15, § 97. Att gälla från 2014-11-01.
Avser
Anhörigstödet som bedrivs inom socialförvaltningen i Markaryds kommun.
Lagrum
5 kap 10 § socialtjänstlagen anger att socialnämnden ska 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.
Övergripande syfte
Samhällets stöd syftar till att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående. Med stöd
menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges
situation. Barnperspektivet ska beaktas. Erkännande, respekt och delaktighet är viktiga delar i ett
fungerande anhörigstöd och är det som ofta efterfrågas.
Anhörigstödet i Markaryds kommun
Stödet ska erbjudas, inom socialförvaltningens alla verksamheter, till alla som vårdar och stödjer en
närstående. Alla som möter anhöriga i sitt dagliga arbete har ansvar för att uppmärksamma anhöriga,
se deras behov och ge dem stöd.
Utbudet av stöd som erbjuds ska vara både generellt och individuellt utformat för att på så sätt kunna
möta olika målgrupper och kategorier av anhöriga. Stödet ska vara flexibelt och kunna ändras vid
behov både vad gäller innehåll och över tid.
Anhöriga ska få information om deras rätt till stöd för egen del på ett för dem förståeligt och
tillgängligt sätt. Vår vision är att alla, både inom verksamheten och medborgarna i Markaryds
kommun i allmänhet, ska känna till att det finns ett stöd till anhöriga och vart och till vem man kan
vända sig för att få mer information.
Anhöriga ska bemötas med respekt, bli sedda och få erkännande för sin insats. Med den närståendes
samtycke ska anhöriga ges möjlighet att vara delaktiga och deras synpunkter beaktas vid
behovsbedömning av den närståendes behov samt vid utförandet av insatserna. Anhöriga ska kunna
känna sig trygga i vetskapen om att deras närstående får de insatser de är i behov av och fått beviljade
samt att insatser och bemötande håller en god kvalitet.

Postadress
Box 74
285 22 Markaryd

Gatuadress
Drottninggatan 11

Telefon
0433-720 00
Telefax
0433-168 61

Plusgiro
3 48 24-3
Bankgiro
279-5706

E-post
soc@markaryd.se

Relaterade dokument
Rutin för anhörigstöd
Broschyr om anhörigstöd
Vägledning Socialstyrelsen
”Markaryd kommuns anhörigstöd i dag och i morgon” Malin Fernebrand
Länkar
NKA

Postadress
Box 74
285 22 Markaryd

Gatuadress
Drottninggatan 11

Telefon
0433-720 00
Telefax
0433-168 61

Plusgiro
3 48 24-3
Bankgiro
279-5706

E-post
soc@markaryd.se

