PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala anhörigrådet
Plats och tid

2018-11-22
Dävensö, kl. 15.00-16.30

Ajournering
Ledamöter

Martin Normark (L) Ordförande
Lisbeth Waern (M)
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Kerstin Ahlin (S)
Lars Kling (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Berith Löfgren-Andersson (UpplandsBro Anhörigförening)
Lisbeth Granlund (Röda korset)
Birgitta Haag (Röda korset)
Ulrika Nordkvist (Svenska kyrkan, Bro)
Eva Lundström (Svenska krykan Bro)

Övriga deltagare

Helena Åman, Socialchef
Sanna Ajaxén, Nämndsekreterare
Lindamari Nilsson, Registrator
Mirjam Brocknäs, chef förebyggande enheten
Anna Hollstrand, Avdelningschef
Elisabeth Rågård, Avdelningschef
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§ 1 Ordföranden informerar
Martin Normark (L) presenterar sig själv för rådet och går igenom
minnesanteckningarna från föregående möte.

§ 2 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Tina Teljstedt (KD) informerar rådet om att Äldre- och omsorgsnämnden har
påbörjat mål och ramarbete.
Tina informerar även om att upphandlingen av Hagtorp är klart och att Attendo
tar över som utförare efter Frösunda.

§ 3 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchef, informerar om:
•

Nytt politiskt landskap att arbeta i efter den nya nämndstrukturen,
socialkontoret har nu två nämnder att arbeta för.

•

Socialnämndens arbetsområden presenteras

•

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsområden presenteras

•

Socialkontorets förvaltningsorganisation och struktur redogörs

•

Informerar rådet om hur reglementet för Anhörigrådet har förändrats.
Efter beslut vid Socialnämndens senaste sammanträde har Äldre- och
omsorgsnämndens presidium lagts till som ledamöter i rådet.

•

Tar vid efter Tina och informerar rådet om upphandlingen av Hagtorp.
Attendo vann upphandlingen men Frösunda har förvaltat verksamheten
på ett bra sätt. Medarbetare, brukare och anhöriga vid Hagtorp har blivit
informerade om skiftet och upphandlingen.

•

På Lillsjöbadväg byggs nu ett vård- och omsorgsboende. Det är ett
boende som kommer att drivas av Humana som egen regi verksamhet.
De har ansökt om att bli godkänd som LOV utförare i kommunen.

§ 4 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef på förebyggande enheten, informerar om
förebyggande enhetens verksamhet för rådet. Förebyggande enheten har många
olika projekt, bland annat:
•

Teknikgrupp för äldre

•

Satsning på fysisk aktivitet – seniorkampen/OS

•

Dagverksamheten

•

Demensvänner

•

Utbildningar för personal på andra verksamheter för at sprida kunskap
om anhörigfrågor.
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§ 5 Rapport från anhörigföreningarna
Upplands-Bro Anhörigförening
Berith Löfgren-Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om:
•

Den 7 februari hölls en föreläsningskväll för anhöriga till personer med
ätstörningsproblematik. Föreläsare var psykolog Ronnie Salo med lång
erfarenhet från Stockholms centrum för ätstörningar.

•

Den 16 mars kl.13.00 hålls anhörigföreningens öppna årsmöte i
Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6, Kungsängen, med uppträdande av
Rytmus från dagliga verksamheten. Därefter blir det information av
enhetschef Lisa Jansson samt mingel med smörgåstårta.

•

Den 25 april kl.18.00 hålls en föreläsning om psykisk ohälsa med fokus
på att vara anhörig till någon med neuropsykiatrisk diagnos. Florasalen,
Dagcentralen i Bro.

•

Den 13 juni kl.18.00 har föreningen sommarfest med tårta på
Kvistaberg och med sång och musik av Annika Askeljung.

Svenska kyrkan i Bro
Ulrika Nordkvist, präst i Bro församling, informerar om:
•

Diakonen Eva Lundström har som uppdrag att inventera församlingens
diakonala behov.

•

Pilotprojekt med lunch och samtalsträff. Projektet har blivit mycket
uppskattat och det kommer att utvecklas under våren.

•

Svenska kyrkan kommer att besöka olika gårdsråd.

•

Informerar även rådet om att de även regelbundet besöker kommunens
äldreboenden Norrgården och Kvistaberg.

Röda korset
Lisbeth Granlund, Röda korset Upplands-Bro, informerar om:
•

Att de har en Anhöriggrupp som är uppskattad och lockar mycket folk.

•

Språk Café som har ökat i popularitet, tidigare var det inte lika
välbesökt men nu är det allt fler som kommer.

•

Lisbeth eftersöker mer kunskap och information kring nybliven
anhörig.

Lars Kling, Upplands-Bro Anhörigförening, instämmer med att kunskap i
anhörigfrågor bör stärkas. Han önskar att kunskapen om ”vem” som är anhörig
sprids. Lars finner att det är ett stort problem att det är många som inte
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identifierar sig som anhörig och därmed har svårt att ansluta sig till föreningar
eller söka stöd.
Tina Teljstedt (KD) önskar och föreslår att detta skulle uppmärksammas
genom en satsning i kommunen på att öka kunskapen kring vem som är
anhörig. Även Ulrika Nordkvist vill att Svenska kyrkan ska vara med i
projektet.

§ 6 Anhörigdagen
Den 2 oktober kommer vara en dag fylld av aktiviteter för att uppmärksamma
Anhörigdagen. Nationella anhörigdagen och Alzheimer dagen har slagits ihop
för att dagarna ska nå en större publik och sprida fler budskap. Det finns
utrymme för att fler ska vara med och planera denna dag och det var flera vid
rådet som visade intresse.

§ 7 Kommande möten
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•

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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