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Plats och tid Dävensö 15:00-16:00 

  

   
Deltagare Peter Wissing (M) ordförande 

Lars Thomasson (C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan 

Kungsängen och Västra-Ryd) 

 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, sekreterare 

Mitra Ghannad, avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten 

Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent 
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§ 1 Ordförande informerar 
Peter Wissing, Socialnämndens ordförande  
Nämndsammanträdet i januari ställdes in på grund av för få ärenden. Ett extra 
sammanträde i socialnämndens arbetsutskott hölls och då beslutades om 
fastställande av antal ledamöter och ersättare i arbetsutskottet. Beslut fattades 
även om antal ledamöter och ersättare i socialnämndens beredning. 

§ 2 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
informerar 

Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar 
Nämndplanen (budget) ska behandlas. 

Antal ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott är beslutat och 
klart. Nämnden ska även besluta om ersättare för arbetsutskottet med ett 
förslag om att lägga till en plats till oppositionen. 
Hagtorp - Ett ledamotsinitiativ rörande synpunkter på Hagtorps äldreboende 
inkom till Äldre- och Omsorgsnämnden i höstas. Ärendet är under beredning 
och ett beslut om en extern revision av samtliga boenden har inkommit och ska 
genomföras. 

§ 3 Socialchefen informerar 
Mitra Ghannad, avdelningschef på äldre- och om informerar om: 

Information från socialchefen:  
Avslutar årsbokslutet för 2022, planerar för nämndplan (budget) 2023 och 
kommer att påbörja planeringen för 2024. 

Lågkonjunkturen påverkar oss alla på olika sätt. 

Budget kallas nu för kommunplan/nämndplan – nytt begrepp. I kommunplanen 
är det tydligt fokus på barn och unga samt äldre. 

Ny mandatperiod har bland annat genererat en ny nämnd, fastighetsnämnden, 
och ett nytt utskott för hållbarhetsfrågor. 

Kommunen jobbar aktivt med civilt försvar. Vi har en civilförsvarsminister och 
kommunerna har fått uppdrag att prioritera dessa frågor. Personalen genomgår 
utbildningar i civilt försvar. Samhället måste fungera i kris och vi behöver 
därför förbereda oss. 

Information från äldre- och omsorgsavdelningen: 
Vid LSS-boende på Östervägen har det varit oroligheter och facket stängde ner 
arbetsplatsen ett tag men nu är verksamheten i gång som vanligt. Dialog har 
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förts och alla parter är nöjda. Arbetsmiljöverket har rätt att stänga en 
arbetsplats om det behövs. 

Hämtar in synpunkter för att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten utifrån 
individens behov. Går mot en hållbar utveckling med fokus på kompetens och 
arbetsmiljö. Skapa fler möjligheter för öppen dialog och samarbete. 

Socialkontoret och förtroendevalda kommer att hålla öppet hus under hösten 
2023. 

§ 4 Nationella anhörigstrategin 
Maryam informerar om: 

Nationella anhörigstrategin 

Den 14 april 2022 tog regeringen beslut om Sveriges första nationella 
anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom 
vård och omsorg samt att göra stödet till anhöriga mer likvärdigt. Läs mer här: 
https://anhoriga.se/stod--utbildning/nationell-anhorigstrategi/ 

En arbetsgrupp kommer anordnas i kommunen. 

§ 5 Förebyggande enheten informerar 
Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten informerar om: 
Annette Karlsson sekreterare i anhörigas riksförbund har gett positiv feedback 
kring dansprojektet. Fint för anhörigperspektiv som ger en trygghet att lämna 
över sin anhörigt till bra aktiviteter. 

 

Kvalitetsutveckling 

Nathalie och Hanna arbetar som aktivitetsstödjare och de är undersköterskor i 
grunden. 

Natalie och Maryam kommer vara med i arbetet med hemtjänsten. 

Nytt projekt i samarbete med SAMSAS, alla pensionärsföreningar är med. 
Syftet är att hitta ensamma anhöriga. 

Kungsgården anordnar anhörigmöte och anhörigråd. 

Delaktighet, vilket behov finns, kombination med forskning – anpassat och 
utformat vår verksamhet utifrån det. 

Maryam berättar om sitt arbete med en kartläggning av anhörigstöd 2022 där 
enkätfrågor skickats ut.  

Må-Bra-Check – kartläggning där enkätfrågor skickats ut. Syftet är att minska 
den fysiska och psykiska belastningen för den anhörige. 

https://anhoriga.se/stod--utbildning/nationell-anhorigstrategi/
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Promenadgrupp finns där volontärer ställer upp. Dessa personer behöver 
uppmärksammas särskilt. 

 

Lars Thomasson (C) – Anhörigstödsfrågorna bör spridas till flera nämnder så 
som utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

- Samarbete med de andra kontoren och nämnderna är på gång. Maryam 
har bokat in möten med kontorschef. 

§ 6 Rapport från anhörigföreningarna 
Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö 
informerar om: 
Verksamheten fortsätter. 

Startat upp öppna förskolan i Klockargården, onsdagar och torsdagar 9–12. 

Retreat-träffarna fortsätter. 

§ 7 Frågor från anhörigföreningarna 
• Hur ser målen ut för anhörigstödet 2023, utifrån nationella strategin för 

anhörigstödet? 
 
Dessa mål finns: 
3.3 Övergripande mål: Värdigt åldrande 
3.3.1 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård stärks genom 
hälsofrämjande arbete och samverkan. Indikator: Andel 
efterlevnadssamtal som sjuksköterskan erbjuder anhöriga inom 1-2 
månader (NY 2023) 
 
Sedan anges stöd till anhöriga under följande rubriker: 
• Utveckling av stöd i hemmet (hemtjänst) - Syftet med fast 
omsorgskontakt är att skapa ökad trygghet, delaktighet och 
självbestämmande för personer som har hemtjänst och deras anhöriga. 
• Trygg förstärkt hemgång samt förebyggande och 
hälsofrämjande verksamhet. - Den förebyggande enheten för äldre 
ska under året fortsatt arbeta med tidigt stöd, ett demensvänligt 
samhälle, fysisk aktivitet, anhörigstöd och digitalt innanförskap inom 
ramen för sitt uppdrag. 

§ 8 Övriga frågor 
Syftet med Anhörigrådet? – Idag är det bara en anhörigförening och kyrkan 
som är deltagare i rådet i övrigt är det politiker och tjänstepersoner som deltar. 
Frågan om det går att slå ihop Anhörigrådet med kommunala 
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tillgänglighetsrådet alternativt att ta bort anhörigrådet diskuteras. 
Anhörigfrågorna och anhörigarbetet är viktiga och kommer att fortsätta. De 
berör flera nämnder, kontor och även flera råd. Frågan kommer att ses över. 

§ 9 Kommande möten 
• 4 maj 2023 
• 14 september 2023 
• 30 november 2023 
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