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§ 19 Ordföranden informerar  
Efter valet har Upplands-Bro nytt politiskt styre bestående av de fyra 
allianspartierna, M, L, C och KD. Det nya styret och den nya mandatperioden 
innebär nya poster och ledamöter. Ordföranden är utsedda i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige. Val av nya ordföranden och ledamöter till respektive 
nämnd återstår. Förändringar planeras genom att dela upp två av de stora 
nämnderna. Från Socialnämnden planeras att lyfta ut äldreomsorg med mera 
och tillskapa en Äldre- och omsorgsnämnd. Utbildningsnämnden delas också i 
två. Ordförande ser positivt på planerna och ser denna utveckling som 
nödvändig i takt med tillväxten i kommunen. 

Ordförande deltog under Anhörigdagen. Hon upplever att dagen var mycket 
uppskattad med bra uppträdanden och ett bra program. 

§ 20 Socialchefen informerar 
Eva Folke, Socialchef, informerar om: 

• Att man inväntar ny budget och budgetförslag.  

• Socialkontoret fortsätter sitt arbete med fokus på brukarinflytande och 
kvalitet i verksamheterna. 

• Eva visar en nyproducerad film som visar hur socialkontoret arbetar för 
att öka delaktigheten för brukare och klienter. Målet med filmen är att 
sprida kunskap om verksamheten för invånare och framtida 
medarbetare.  

• Upphandling av driften av Hagtorps äldre- och omsorgsboende pågår. 
Tilldelningsbeslut beräknas fattas av Socialnämnden den 13 december. 

• Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa LOV för vård- och 
omsorgsboenden. 

• Ett nytt boende med ca 80 platser byggs i privat regi och beräknas vara 
klar hösten 2019.  

• Eva informerade att hon kommer att avsluta sin anställning för att gå i 
pension. Helena Åhman, tidigare arbetat som avdelningschef inom 
socialkontoret är nyrekryterad som socialchef och börjar 9 januari 2019. 

Anna Hollstrand, avdelningschef, informerar om: 

• Att man har genomfört en enkätundersökning gällande asfaltering av 
gångväg vid Norrgårdens vård- och omsorgsboende. Majoriteten av alla 
respondenter anser att en asfaltering vore bra. 

• Julmarknader planeras på Norrgårdens och Kungsgårdens vård- och 
omsorgsboenden. 
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§ 21 Förebyggande enheten  
Mirjam Brocknäs, enhetschef, och Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent, 
förebyggande enheten informerar om: 

• Må-bra-checken. Maryam informerar om att det har kommit in 50 
ansökningar, enbart en avslagen. Många har tagit del av initiativet 
vilket visar på att det har marknadsförts på ett framgångsrikt sätt. Man 
ser dock ett behov av att förtydliga riktlinjerna. 

• Anhörigdagen hade ett bra program och bra samarbete men inte lika 
många besökare som man hade hoppats på. Alzheimerdagen, som 
arrangeras i nära anslutning till anhörigdagen, har många utställare och 
många besökare och därför går diskussionerna om att väva samman 
dessa två dagarna för att öka antalet besökare. 

• Mirjam informerar om kontorets arbete för personer med 
demenssjukdom. För närvarande är det ca 400 personer som har blivit 
demensvänner. 

• Nytt spännande projekt ”Mini-demensvänner” vilket har fått stöd från 
föreningar som Röda korset och Anhörigföreningen. 

• Planerar för ett nytt projekt med Olympiska spel för seniorer. 

§ 22 Rapport från anhörigföreningarna  
Lisbeth Granlund, Röda korset, informerar om: 

• Tillströmning av besökare till aktiviteterna som Röda korset anordnar. 
Utökade grupper och fler besökare vid språkcaféet. Föreningen önskar 
dock att fler volontärer engagerar sig. 

 
Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om: 

• Anhörigdagen och visningen av föreställningen ”Skuggsyskon” som 
lockade ett femtiotal besökare, föreställningen har även bemötts med 
positiva reaktioner. 

• Ett välbesökt medlemsmöte där Anette Holm och Madeleine Cronfalk 
berättar om arbete med terapihund. 

• En stundande jul- och Nobelfest 
• Arbetet med anhörigomsorg och de viktiga insatser som föreningen 

riktar mot enskilda människor. 
• Fyra kortfilmer om olika anhörigsituationer som kommer publiceras på 

Anhörigas riksförbunds hemsida. 
• Sammankomst i Bryssel där organisationer med fokus på anhörigfrågor 

från olika länder samlades för att utbyta erfarenheter och kunskap.   
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§23 Nästa sammanträde 
Möten för kommande år: 

• Onsdag 13 februari kl. 13:30-15:00 

• Torsdag 9 maj 2019 kl. 15:00-16.30 

• Torsdag 5 september 2019 kl. 15:00-16.30 

• Torsdag 7 november 2019 kl. 15:00-16.30 
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