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§ 1 Ordföranden informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande:
•

En lugn sommar och förberedelserna är igång inför nästa nämnd.

•

En LEX Sarah incident är anmält till Inspektionen för vård- och
omsorg. Socialkontoret har även talat med de berörda och åtgärder har
vidtagits.

§ 2 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande:
•

Arbetet inför den kommande nämnden pågår med fokus på
budgetarbete och delårsrapport.

•

Verksamhetsövergång på Hagtorps äldreboende, Frösunda har avslutat
sitt uppdrag och Attendo har övertagit driften.

•

Det nya äldreboendet på Lillsjö badväg invigs den 29 oktober. Vice
ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden Anders Åkerlind berättar lite
om det nya äldreboendet.

•

Tina konstaterar även att det har varit en lugnare sommar på
äldreboendena eftersom det varit ett behagligare klimat än förra året.

§ 3 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchef, informerar om:
Advokatjouren – vilket är en kostnadsfri mottagning där en advokat hjälper
kommunmedlemmar med en första genomgång av juridiska problem. Advokat
finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl. 15.30-17.30. Rådgivningen
sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen.
Nytt för hösten är även att verksamheten startar i Brohuset i Bro, tisdagen den
24 september. Advokat kommer att finnas på plats en gång per månad, tisdagar
var fjärde vecka, klockan 15.30-17.30.
Advokaten skickar även en hälsning till föreningarna om att han även har
möjlighet att besöka dessa exempelvis för föreläsningar eller dylikt om det
finns önskemål för det.
Kontaktuppgifter:
Henrik Jansson
Mobil: 0707-59 33 14
Telefon: 0171-46 70 19
henrik.jansson@berlin.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (6)

Datum

Upplands-Bro kommun

2019-09-05

Helena informerar även om:
•

Balansera mera - vilket är en dag för att motverka fall. Detta genomförs
i Workshophallen och Stora scenen, kulturhuset den 3 oktober kl.
13:00-15:00.

•

Invigning av det nya äldreboendet på Lillsjö badväg, som drivs i
Humanas regi, invigs 29 oktober.

•

Revidering av riktlinjer för anhörigstöd, vilket kommer tas upp vid
nästa Socialnämnd den 26 september.

Anna Hollstrand, avdelningschef för Utföraravdelningen informerar rådet om:
•

Obehöriga har varit inne på Norrgården den 4 september. Åtgärder
vidtas och händelsen har polisanmälts.

§ 4 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef på Förebyggande enheten, informerar om:
•

Att de tillsammans med andra enheter gjort en kartläggning över
verksamheten. 60 personer har blivit intervjuade och kartläggningen är
ännu inte färdigställd men man har redan kunnat utläsa många positiva
reaktioner.

•

En finsk grupp har startats på enheten.

•

Seniorkampen är avslutad och räkning pågår för att utse vinnaren,
utdelning av pris sker under Alzheimerdagen/Anhörigdagen 2 okt i
Kungsängen.

Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om aktiviteter inom
anhörigstöd:

Justerandes sign

•

Utbildningar till anhörigambassadörer, utbildningen riktar sig till
personal ute i verksamheterna för att öka kunskapen och bemötandet i
ämnet.

•

Under hösten erbjuds tre kvällar med Mindfulness. Kvällarna riktar sig
till anhöriga och anordnas av kommunens anhörigkonsulent och
hälsopedagog. Det första tillfället är den 11 september kl. 17:00. Det
finns platser kvar men det är redan flera som har bokat.

•

Maryam har mottagit 26 stödsamtal, vilket visar att funktionen är
uppskattad.

•

Må-Bra-Checken - Syftet är att minska den fysiska och psykiska
belastningen för anhörigvårdare. Pengarna är avsedda att användas till
rekreation av något slag. Sista ansökningsdagen är 15 november.
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4 (6)

Datum

Upplands-Bro kommun

•

2019-09-05

Föreläsning om framtidsfullmakt 15 oktober i Florasalen kl. 17:0019:00.

§ 5 Rapport från anhörigföreningarna
Röda korset
Lisbeth Granlund, Röda korset Upplands-Bro, informerar om:
•

En anhöriggrupp har startats vilket är uppskattat. Det har kommit in en
önskan om att anhörigföreningen ska delta i gruppen. Även Maryam
erbjuder sig att delta.

•

Röda korset har även fått utökade lokaler och öppettider, vilket de är
glada över eftersom det är en bra mötesplats för många.

Upplands-Bro Anhörigförening
Alf Andersson och Lars Kling, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om:
•

Ger en eloge till förebyggande enheten för alla aktiviteter som
arrangeras.

•

Anhörigföreningen deltar under Fest i byn.

•

Den 7 oktober anordnar de en föreläsning om sorg och krisbearbetning
av Susanne Hörder.

•

Julfest för medlemmarna.

Svenska kyrkan i Kungsängen
Birgitta Brännström, Svenska kyrkan i Kungsängen och västra Ryd församling,
informerar om:
•

Öppet hus i kapellet för sorg och saknad. Alla är välkomna för olika
former av samtal eller bearbetning.

Svenska kyrkan i Bro
Eva Lundström, Svenska kyrkan i Bro församling, informerar om:

Justerandes sign

•

Sorgegrupp startas upp nu i början av oktober för invånare i Bro.
Församlingen anordnar även ett lunchcafé.

•

Eva meddelar att de ser fram emot anhörigdagen.
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§ 6 Anhörigdagen
Anhörigdagen och alzheimerdagen slås ihop till ett evenemang för att nå en
större målgrupp.
Rådet diskuterar ett preliminärt program. Fler utställare än tidigare vilket
innebär att det inte bara finns utställare i kulturhuset utan det kommer även i
kontaktcenter. Dagen drag igång Kl. 14:00 vid stora scenen med information
och föreläsningar. Under dagen kommer det även att ske prisutdelning för
seniorkampen, konstauktion, musik, mingel och mycket mer.

§ 7 Frågor
Alf efterfrågar en status över en tidigare fråga som tagits upp gällande ett
önskemål om att det ska asfalteras på innergården vid Norrgården och
Solgården.
•

Anna Hollstrand förklarar vilken utredning som har gjorts och vilka
möjliga åtgärder som finns att vidta.

Alf informerar även om att han mottagit synpunkter och klagomål gällande
Hagtorp efter att Attendo övertagit driften.
•

Helena Åhman besvarar frågan med en förklaring över vilka åtgärder
som socialkontoret vidtar. Socialkontoret känner till de uppgifter som
Alf förmedlar, men Helena försäkrar rådet om att krav ställs på
leverantören. Hon förklarar även eventuella åtgärder som kan ske
längre fram.

•

Även ordförande och vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
meddelar att de känner till de uppgifter som Alf lämnar samt att de är
informerade om de handlingsplaner som finns för att åtgärda
problemen.

§ 8 Kommande sammanträden
•
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Torsdag 7 november 2019 kl. 15:00-16.30
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