1 (4)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala anhörigrådet
Plats och tid

2018-09-06
Svalgarn, kl. 15.00-16.30

Ajournering
Ledamöter

Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Lisbeth Granlund (Röda korset)
Birgitta Haag (Röda korset)
Alf Andersson (Upplands-Bro
Anhörigförening)
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§ 13 Ordföranden informerar
Tina Teljstedt, informerar om att Socialnämnden haft en extra sammankomst.

§ 14 Socialchefen informerar
Eva Folke, socialchef och Anna Hollstrand, avdelningschef, informerar om hur
man jobbat för att underlätta för brukarna under sommarhettan.
Eva Folke informerar om pågående LOU-upphandling av Hagtorps vård-och
omsorgsboende.
Isabel von Wachenfeldt, enhetschef för biståndsenheten, informerar om
trygg/förstärkt hemgång. Syftet med trygg förstärkt hemgång är att öka
tryggheten och minska oron för brukare som efter en sjukhusvistelse återvänder
till hemmet. I teamet arbetar tre undersköterskor och stöd ges upp till tio dagar.

§ 15 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef, och Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent,
förebyggande enheten informerar om:
•

Alzheimerdagen den 21 september och överlämnar en broschyr om
program och aktiviteter den dagen.

•

Anhörigdagen den 4 oktober kl. 16.00 samt presentation om
programmet för dagen.

•

Information om förebyggande enhetens höstprogram.

§ 16 Rapport från anhörigföreningarna
Lisbeth Granlund, Röda korset, informerar om deras aktiviteter samt
efterfrågar fler besökare till språkcafét.
Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, framhåller föreningens
uppskattning över det goda och fungerande samarbete som råder mellan
förebyggande enheten och Anhörigföreningen. Alf Andersson informerar
vidare om Anhörigföreningens kommande aktiviteter under hösten, med bland
annat medverkan som utställare under Alzheimerdagen den 21
september, teaterföreställningen "Skuggsyskon" i samverkan med
Kulturförvaltningen och Förebyggande enheten samt aktiviteter under
Anhörigdagen den 4 oktober i samverkan med Förebyggande enheten.
Anhörigföreningens verksamhet under året kommer att avslutas med den
årligen återkommande jul- och nobelfesten den 8 december för föreningens
medlemmar och närstående.
Ulrika Nordkvist, Svenska Kyrkan, informerar om att man genomför en
fördjupad dialog med Norrgården. Kyrkan hade sommargudstjänster med
musik. Anette Palmstierna Svenska Kyrkan Kungsängen kommer att bjudas in
till nästa möte.
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§18 Nästa sammanträde
Nästa möte äger rum den 22 november kl. 15.00-16.30.
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