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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala anhörigrådet
Plats och tid

2018-05-22
Lagnö, kl. 15.00-16.30

Ajournering
Ledamöter

Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Lisbeth Granlund (Röda korset)
Alf Andersson (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Berith Löfgren-Andersson (UpplandsBro Anhörigförening)
Birgitta Haag (Röda korset)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef
Carl-Fredrik Duse, kommunsekreterare
Anna Hollstrand, avdelningschef
Mirjam Brocknäs, chef förebyggandeenheten
Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent

Utses att justera

Alf Andersson (Upplands-Bro Anhörigförening)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 6 september 2018, kl.
16.00

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Carl-Fredrik Duse

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Alf Andersson

Paragrafer
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§7

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Ordförande informerar

-

Anhörighetsföreningarna firade 15 år i Skogakyrkan. Flera
riksorganisationer var närvarande. Något som var extra roligt var att så
många kom.

-

Anhörighetsföreningarna kan ta del av Socialnämndens handlingar och
protokoll på Upplands-bro hemsida. Något som kan vara bra att känna
till om man vill lyfta någon fråga eller få svar på någon fråga.

§8

Socialchefen informerar

-

Lagen om valfrihet om att få välja boende med dygnet runt bemanning
s.k... Lov utförande kommer att införas i Upplands-Bro kommun. En
visningslägenhet planeras att vara färdig under hösten 2018.

-

Upplands-Bro kommun har börjat arbeta med tryggförstärkthemgång.
Detta för att man ska motiveras och stödjas för att komma tillbaka
snabbare. Team finns för att hjälpa och att vara kontaktpersoner mot
sjukvården.

-

Delårsbokslutet för Socialnämnden ser positivt ut.

-

Gruppboendet LSS Gula och Rosa villan har öppnat med totalt 8 nya
plaster i år. Vidare kommer LSS-verksamheten att utökas med
ytterligare två platser på Ringvägen. Personalstyrkan har också utökats.

§9

Förebyggande enheten

-

Mirjam Brocknäs, chef förebyggande enheten, Maryam Kormi Nouri,
anhörigkonsulent, har varit på anhörighetsriksdag tillsammans med
biståndsavdelningen.

-

De olika samtalsgrupperna stöttar varandra.

-

Några av förebyggande enhetens verksamheter, transportgruppen,
Lilljsö skolan, förebyggande gruppen, har blivit nominerade till årets
arbetsplats.

-

Förebyggande gruppen har stärkt modersmålsenheten med
språkkompetens i Swahili.

-

Fredrik Eliasson, aktivitetssamordnare, anordnar flera utflykter till olika
slott och museum mm.

-

Antalet gäster på dagverksamheten har ökat.

-

Anhörighetsföreningarna har börjar arbeta över kommungränserna och
deltar i kommunala och nationella nätverk.

Justerandes sign
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§ 10

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Rapport från anhörighetsföreningarna

-

Röda korset är villig att låna ut några av sina volontärer och ställde
frågan om möjligheten finns att man kan nyttja varandras resurser och
samordna personalbehovet.

-

Upplands - Bro Anhörighetsförening, har varit kontakt med Malin Wulf
från kultur angående en teateruppsättning som kommer att ges i
Upplands-Bro kommunhus den 1 oktober 2018. Teatern pjäsen handlar
om syskon till barn med funktionsnedsättningar. Kultur och
fritidsförvaltningen, förebyggandeenheten, samt
anhörighetsföreningarna är med och bidrar ekonomiskt till
teateruppsättningen. Biljettpriset kommer att ligga på 30 kr om man är
med i någon anhörighetsförening och 50 kr för övriga.

§ 11

Inför anhörighetsdagen

- Mirjam Brocknäs, chef förebyggande enheten, Maryam Kormi Nouri,
anhörigkonsulent, informerade om den nationella anhörighetsdagen.
Man kommer att annonsera i Bålstabladet och samverka med Järfälla
kommun så att man kan gå på varandras aktiviteter.

§ 12

Övriga frågor

-

Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörighetsförening, lyfte frågan om att
gångvägen utanför Norrgårda bör asfalteras och även breddas. För att
bla rörelsehindrade ska kunna ska komma fram.

-

Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörighetsförening, lyfte även frågan
om Arbetsmiljön och arbetssituationen på Hagtorps äldreboende.

-

Nästa möte på Röda korsets lokaler?

§ 13

Justerandes sign

Nästa sammanträde
•

Torsdag den 6 september 2018, kl. 15.00-16.30, Dävensö

•

Torsdag den 22 november 2018, kl. 15.00-16.30, Dävensö
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