
SALAIUOO,  v 2.0, 2012-08-02

WET“? SK 1  og,»  _  pi,-., 1(2)
)  SALA 2021-01-11

% DIARIENR: 2019/426
KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Anders Wigelsbo

Svar  på motion om skuggsyskon

Louise Eriksson (SD) inkom den 23 mars  2019  med rubricerad motion.

Motionären yrkar:

att Barn- och utbildningsnämnden samt Vård—och omsorgsnämnden kartlägger

målgruppen skuggsyskon och redovisar antalet individer som berörs,

a_tt kommunen ser över vilka åtgärder samt insatser som vidtas idag och vilka som

behöver vidtas framöver, samt

a_tt resultatet av kartläggningen ska redovisas för kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige

Skuggsyskon är epitet som betyder att man är syskon till ett barn med behov av

särskilda insatser. Hittills har dessa barn fallit mellan stolarna då fokus tidigare

nästan enbart riktats mot de barn som är i behov av stöd.

Ett skuggsyskon riskerar att uppleva utanförskap då hens familj inte är som andra

familjer. De kan ha svårt delta fullt uti samhällets utbud av aktiviteter och uppleva

känslor av att inte räcka till. Många gånger leder det till att dessa barn man tvingas

bli vuxna tidigt för att hjälpa och stötta sin familj till en fungerande vardag.

Motionären anser att dessa barn borde få ta del av insatser som kontaktpersoner,

avlastning, korttidsvistelse, stöd och läxhjälp.

Motionen har remitterats till Vård-och omsorgsnämnden för yttrande.

[ yttrande framgår att anhöriga och närstående till merparten av personer med

funktionsinskränkningar ställs det större krav på i samband med att stödet till

funktionshindrade ska utformas.

Vård-och omsorgsnämnden har inge möjlighet att kartlägga antalet "skuggsyskon"

då inga sådana register förs.. De stöd som Vård och omsorg har att erbjuda idag till

anhöriga då någon i familjen är beviljad särskilda insatser är anhörigstöd upp till 12

timmar per månad enligt Socialtjänstlagen. Det stödet kan användas till att en

anhörigstödjare kommer hem till familjen och avlöser ex föräldrar som då kan ta sig

tid med syskon till den person som beviljats särskild insats. Insatser kan också sökas

av den insatsberättigade enligt LSS som bl a syftar till att avlasta övriga familjen och

ge uppmärksamhet till övriga syskon. De insatserna är avlösarservice i  hemmet,

korttidsvistelse utanför det egna hemmet, boende i familjehem eller bostad med

särskiltd service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldraahemmeht.

Utöver detta kan anhörigcentrum finnas till hands för att start olika stödjande

grupper för anhöriga utifrån efterfrågan.

Anders WigelsboSALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25  Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Vård—och omsorgsnämnden har inte fått några indikationer på att redan möjliga

avlastande insatser är för få och ser därför inget behov av att utöka anhörigstödet

ytterligare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

/
AndersWigelsbo (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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VON § 75  Motion  om skuggsyskon

INLEDNING

Kommunstyrelsen  hemställer  om vård- och omsorgsnämndens yttrande  över

motion om skuggsyskon.

Beredning

Bilaga  VON 2019/53/1.Yttrande.

Bilaga  VON 2019/53/2. Motion.

SocialchefPer Ström föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_tt anta yttrande enligt förslag i  bilaga  och översända det till kommunstyrelsen.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta yttrande enligt förslag i bilaga  och översända det till kommunstyrelsen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

VÄRD OCH  OMSORG
Administration

Per  Ström, Anneli L Sundin

Svar på motion om skuggsyskon — Sverigedemokraterna

Sammanfattning av ärende

Motionen är väckt av Louise Eriksson (SD), Magnus Hedman gruppledare  (SD) samt Joel

Liljekvist (SD).

Motionen avser syskon till barn som beviljats särskilda insatser. Motionärerna menar att

dessa syskon upplever ett utanförskap, otillräcklighet samt att inte fullt ut kunna delta i
samhällets utbud av aktiviteter och föreningsliv. Motionärerna menar att även dessa barn

borde få ta del av insatser som kontaktpersoner, avlastning, korttidsvistelse, stöd, samt
läxhjälp.

Med denna bakgrund yrkar motionärerna:

-  att barn & utbildningsnämnden samt Vård & omsorgsnämnden kartlägger
målgruppen skuggsyskon och redovisar antalet individer som berörs

-  att kommunen ser över vilka åtgärder samt insatser som vidtas idag och vilka
som behöver vidtas framöver

-  att resultatet av kartläggningen skall redovisas för kommunstyrelse och

Kommunfullmäktige

Förslag till svar

Anhöriga och närstående till merparten av personer med funktionsinskränkningar ställs

det större krav på i samband med att stödet till den funktionshindrade ska utformas.
Insatserna har självklart ett fokus mot personen som behöver dessa. Naturligtvis blir den

närmaste omgivningen i form av anhöriga men även vänner involverade och påverkade
av de begränsningar i levnadsvillkor som ett liv med funktionsbegränsningar innebär.

Då det gäller antal ”Skuggsyskon” har Vård och omsorgsnämnden ingen möjlighet att

kartlägga antalet då inga sådana register förs. De stöd som vård och omsorg har att

erbjuda i dag till anhöriga då någon i familj en är beviljad särskilda insatser är anhörigstöd
upp till 12 tim i månaden enligt socialtjänstlagen. Det stödet kan användas till att en

anhörigstödjare kommer hem till familjen och avlöser ex föräldrar som då kan ta sig tid
med syskon till personen som beviljats särskild insats. Insatser kan även sökas av den

insatsberättigade enligt LSS som bl a syftar till att avlasta övriga familjen och ge

möjlighet att ge uppmärksamhet till övriga syskon. De insatserna är 9 § 5 LSS
avlösarservice i hemmet, 9  §  6  LSS korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 9 § 8 LSS

boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som
behöver bo utanför föräldrahemmet. Utöver detta kan anhörigcentrum finnas till hands
för att starta olika stödjande grupper för anhöriga utifrån efterfrågan.

SALA KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala Per Ström

Vård och omsorg Telefon:  0224-74  70 00 Socialchef

Box 304 Fax: 0224-192 98 Administration

733 25 Sala vardomsorg@sala.se per.strom@sala.se

www.sala.se
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Vård och omsorg

Administration

Vård- och omsorgsnämnden har inte fått några indikationer på att de redan möjliga
avlastande insatserna är för få och ser därför inget behov av att utöka anhörigstödet

ytterligare.

Med detta föreslår Vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige

Att motionen anses besvarad
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Motion  om skuggsyskon

INLEDNING

Kommunstyrelsen hemställer om  vård- och omsorgsnämndens yttrande över

motion om skuggsyskon.

Beredning

Bilaga VON 2019/49/1. Motion.

Verksamhetschef Birgitta Hofvander föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_tt uppdra till socialchefen att utreda och svara på motionen och återkomma

med svaret till vård- och omsorgsnämnden.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att uppdra till socialchefen att utreda och svara på motionen och återkomma

med svaret till vård- och omsorgsnämnden.

 

Utdrag

Socialchef

(# Utdragsbestyrkande
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Motion om sku s skon

Skuggsyskon är ett epitet som betyder att man är ett syskon till ett barn med behov av

särskilda insatser. Hittills har dessa barn fallit mellan stolarna tack vare att fokus tidigare

nästan enkom riktats gentemot just de barn som varit i behov av särskilda insatser.

Problematiken dessa skuggsyskon får erfara är bland annat att de får uppleva utanförskap

för att sin familj inte tycks vara som andra familjer, att stundom inte kunna delta fullt uti

samhällets utbud av aktiviteter och föreningsliv samt att uppleva känslor av inte räcka till.

Det sistnämnda kan resultera  i  att man som barn tvingas bli vuxen fort på grund av behovet

att hjälpa och stötta sin familj för att kunna få till en välfungerande vardag. Även av att se

sina föräldrar kämpa mot byråkratiska problem & trångmål kan upplevas många gånger

traumatiskt för dessa barn.

Vi  i  Sverigedemokraterna Sala menar att även dessa barn borde få ta del av insatser som

kontaktpersoner, avlastning, korttidsvistelse, stöd samt läxhjälp.

Vi inser att detta är ett långtgående arbete som kräver tid för implementering, men under

tiden bör kommunen påbörja kartläggning av dessa individer.

Med ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Sala:

— att barn  &  utbildningsnämnden samt vård & omsorgsnämnden kartlägger målgruppen

skuggsyskon och redovisar antalet individer som berörs

— att kommunen ser över vilka åtgärder samt insatser som vidtas idag och vilka som behöver

vidtas framöver

— att resultatet av kartläggningen skall redovisas f"r kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige
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Louise Eriksson (SD) y” '

,  /Magnus Edman, gruppledare (SD

Joel Liljekvist (SD)

20/3 2019


