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Ordförande informerar
•

Heldag för Socialnämndens ledamöter den 23 maj 2017 med
besök ute i kommunens verksamheter.

•

Omsorgsspelen som arrangerades för tredje gången i
kommunen.

Socialchefen informerar
•

Behovet av fler platser för äldre över 65 år. Norrgården byggs
ut och planeras bli klar till hösten 2017.

•

Vid Socialnämnden beslutades införande av lagen om valfrihet
(LOV) inom särskilt boende för äldre som innebär att avtal
tecknas med privata utförare och platser köps utifrån de behov
som finns. Ärendet kommer att tas upp i Kommunstyrelsen i
slutet av maj och i Kommunfullmäktige i juni. Socialnämnden
kommer att ha förfrågningsunderlaget vid septembernämnden
om allt går som planerat.

•

Sista gången Helena Åhman deltar vid sammanträdet då hon
går vidare till en tjänst inom Stockholms stad.

•

Anna Hollstrand blir ny avdelningschef för utföraravdelningen
från och med den 1 juni 2017.

Planering av seminariedag den 3 oktober 2017
•

Anhörigdagen kommer att vara i Skogskyrkan.

•

Östra teatern ger en föreställning med ett ämne som berör
anhöriga.
Alf Andersson berättar att Östra teatern sätter upp olika pjäser
för anhörigstöd i olika former. Ensemblen kommer att stanna
kvar efter föreställningen för en dialog med publiken.

•

En utmaning blir att nå olika anhöriggrupper och på så vis få
en bredd.
Alf Andersson påpekar att det vore bra att nå ut till olika åldrar
och funktionsnedsättningar. De har olika erfarenheter och där
kan man känna igen sig. Vill ha intresse från anhöriga och ha
en dialog kring problematiken.
Tina Teljstedt tycker att man bör ge en kort information om
vad som händer inom anhörigstöd nationellt och
internationellt, och även hur det är kopplat till forskningen?
Hur ser den svenska lagstiftningen ut?
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Inom Socialnämnden är fokus på psykisk ohälsa som är en
utsatt grupp och det finns många anhöriga som har en tuff
situation.
Helena Åhman berättar att det kan vara svårt att hitta
anhörigföreningar som finns i närmiljö.

•

Förslaget är att ha ett program innan sommaren, detta kommer
att stämmas av vid nästa anhörigråd den 8 september.
Berith Löfgren-Andersson poängterar vikten av att dagen är
riktad till anhöriga.

•

§ 12

Justerandes sign

Förslag finns att anhörigföreningarna ska presentera sin
verksamhet under anhörigdagen.

Information från Förebyggande enheten
•

Förebyggande enheten är sedan årsskiftet en egen enhet.
Enheten vänder sig till alla och har idag 6 olika
verksamhetsområden och möter ca 500 kommuninvånare.
Målet är att öka självständigheten, livskvaliteten och förebygga
ohälsa.

•

Alzheimerdagen den 21 september 2017. Dagen kommer att
representeras av föreningar, näringsidkare, banken, svenska
kyrkan osv.

•

Kommunens demensarbete har uppmärksammats utanför
kommunen. Enhetschef för förebyggande enheten har deltagit
vid seminarium under våren både i Göteborg och Malmö.
Även Socialstyrelsen har uppmärksammat kommunens arbete.

•

Den 31 maj 2017 bjuder Upplands-Bro Anhörigförening och
Upplands-Bro kommun in till en informationskväll och
frågestund med representanter från olika verksamheter
gällande lagar och regler med fokus på anhörigperspektivet.

•

Den 6 december 2017 är det Finlands självständighetsdag och
förebyggande enheten planerar att hålla aktiviteter som att
bjuda in föreläsare som kommer att hållas på finska. Detta då
kommunen är ett finskt förvaltningsområde.

•

I samband med Alzheimerdagen den 21 september kommer
man inom förebyggande enheten att satsa på kommunens
vision om en kommun som ger plats och visa genom en
demensvän. Tanken är att ge en kortare utbildning i vad en
demenssjukdom innebär och hur viktig bemötandet är. Under
Alzheimerdagen kommer detta att lanseras.

•

Information om Må-bra-check.
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Rapport från anhörigföreningarna
•

Röda Korset, har öppet som vanligt med fika och försäljning
på lördagar. Anhöriggruppen hade nyligen avslutning för
terminen.

•

Svenska Kyrkan i Bro har haft födelsedagsfest. Kyrkan ringer
upp och på det viset kan man även fånga upp anhöriga. Det
pågår en ny rekrytering av ny kyrkoherde till församlingen i
Bro. Ny kyrkoherde i Kungsängen församling.

•

Anhörigföreningen vill lyfta fram anhörigfrågorna och göra
dem synliga i samhället. Vi arbetar både med föreläsningar för
kunskapsförmedling, med medlemsträffar med social samvaro
och erfarenhetsutbyte samt med att fånga upp anhörigas behov
och önskemål och föra dem vidare till ansvariga politiker och
tjänstemän. Vi samarbetar med anhörigkonsulenten och
förebyggande enheten i kommunen. Några axplock ur årets
program: Marockansk buffé, föreläsningar om psykisk ohälsa,
föredrag om LSS-utredningen, sommarfest och julfest.

Nästa sammanträde
•
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Sammanträdesdatum

Nytt datum är fredagen den 8 september 2017, kl. 09.00-11.00
i Gemaket.
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