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Ansökan om medel för att utveckla stöd till anhöriga 
till personer med kombination av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov 
2 bilagor 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att bevilja ansökan från Nationellt kompetens-
centrum Anhöriga om medel för att utveckla ett nationellt 
kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis 
barn och unga, med kombination av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Stödet ska 
utgå från behoven hos personer som har en kombination av 
utvecklingsstörning, svåra kommunikationssvårigheter, rörelsehinder 
och dövhet eller synskada i kombination med omfattande medicinska 
behov.  
 
För utvecklingen av ett nationellt kunskapsstöd får Nationellt 
kompetenscentrum Anhöriga disponera högst 1 000 000 kronor under 
2011. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet engångsvis efter 
rekvisition, från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet, 
anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. Rekvisitionen ska hänvisa till 
det diarienummer som bidragsbeslutet har. Nationellt 
kompetenscentrum för anhöriga ska lämna en skriftlig rapport om 
arbetet och hur medlen har använts till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) senast den 31 januari 2012. 
 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har även ansökt om medel 
för 2012, 2013 och 2014. Om medel beviljas ska en skriftlig rapport 
lämnas om arbetets fortskridande och hur medlen har använts senast 
den 31 januari 2013 samt en slutredovisning till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet)senast den 31 december 2014.  
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Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 
i anslutning till slutredovisningen i enlighet med vad som anges i 
Regeringskansliets Allmänna villkor för bidrag, bilaga 1, och i 
blanketten verksamhetsrapportering och ekonomiska redovisning, 
bilaga 2. Bidragstagaren ska följa givna riktlinjer som anges i dessa 
bilagor. 

Ärendet  

I budgetpropositionen för år 2011 (prop. 2010/11:1) aviserade regeringen 
att ett kunskapsstöd ska utvecklas till förmån för personer, 
företrädesvis barn och unga, med flera omfattande funktionsnedsätt-
ningar samt stora medicinska behov. Syftet med kunskapsstödet är att 
det ska kunna underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och 
nätverkskontakter för anhöriga. Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga har den 21 september 2011 inkommit med en ansökan om att 
utveckla ett nationellt kunskapsstöd riktat till denna målgrupp. 
 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att 
utveckla framtidens anhörigstöd. Kompetenscentrumet bedrivs med 
bidrag från Socialstyrelsen och har till uppdrag att samla in, 
strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter inom 
anhörigområdet, samt att stimulera och stödja utvecklingsarbete och 
implementering av kunskaper rörande anhörigas situation. Arbetet 
bedrivs i samverkan med parter som har olika specifika kompetenser 
om anhörigfrågor, äldreomsorg och funktionshinder samt FoU, 
äldreforskning, hjälpmedel, it och tillgänglighet.  
 
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att summera kunskapsläget och 
behovet av ett nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen konstaterar i 
sin uppdragsredovisning att behovet av stöd är stort (dnr 
S2011/5589/FST). Socialstyrelsen uppskattar målgruppens storlek till 
cirka 7 000 personer i alla åldrar med en kombination av 
utvecklingsstörning och flera omfattande funktionsnedsättningar. De 
finns spridda över hela landet, vilket gör att många myndighets- och 
verksamhetsföreträdare endast möter ett fåtal barn och vuxna och 
därigenom saknar möjlighet att bygga upp nödvändig kvalificerad 
kunskap och kompetens.  

Regeringens bedömning 

Regeringen anser att ett nationellt stöd bör byggas upp och bedömer 
att Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har beredskap och 
kompetens för att utveckla ett kunskapsstöd. Den 1 juli 2009 trädde 
förtydligandet av 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad 
SoL, i kraft och bestämmelsen anger nu 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. Stödet ska därmed utformas med bibehållen 
ansvarsfördelning och på ett sätt som möjliggör att kostnaden för 
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verksamheten långsiktigt ska kunna bäras av de landsting och 
kommuner som behöver det. 
 
 
 
Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen 
att avsätta 2 000 000 kronor under 2012 samt 3 000 000 kronor årligen 
under 2013 och 2014 till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga för 
den ansökta verksamheten.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Maria Larsson 
 
 
 
    Emelie Lindahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
 
Finansdepartementet 
Kammarkollegiet 
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