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§ 1 Ordföranden informerar
Lisbeth Waern (M) presenterar sig själv för rådet som vice ordförande i
Socialnämnden. Ordförande informerar rådet om de trygghetsprojekt som drivs
i kommunen. De styrande har gjort en stor satsning på trygghetsskapande
arbete i kommunen. Det kommer därför att skapas ett Trygghetscenter i Bro
vilket innebär att olika funktioner som arbetar med trygghet samlas på ett
ställe, bland annat Polis och räddningstjänst. Det nybyggda ljusa och öppna
torget i Kungsängen förväntas också förebygga brott och skapa trygghet.

§ 2 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Anders Åkerlind (M) informerar rådet om det nya äldreboendet vid Lillsjö
badväg som han besökt. Han upplevde att det var ett fint och trevligt boende
med innovativa lösningar.

§ 3 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchef, informerar om:
En stor satsning på trygghetsskapande arbete i kommunen. Det kommer därför
att skapas ett Trygghetscenter i Bro vilket innebär att olika funktioner som
arbetar med trygghet samlas på ett ställe, bland annat socialtjänst, polis och
räddningstjänst.
Nytt äldreboende på Lillsjö badväg som drivs av det privat vårdföretaget
Humana. Kommunen avser att teckna avtal med Humana om LOV platser.
Verksamheten planeras att starta under hösten men en visningslägenhet har
under den senaste tiden presenterats för allmänheten. Humana arbetar mycket
med teknologi kring ljus, bland annat är deras taklampor på de allmänna ytorna
anpassade så att ljuset följer dygnsrytmen. Lägenheterna är även utrustade med
en panel intill sängen som tänds när brukaren ställer sig på golvet i syfte att
förebygga fallskador. En förskola byggs i närheten och boendet har nära till
natur, en strand samt motionsspår vilket bjuder intill mycket liv och rörelse. I
huset finns café och restaurang som även allmänheten kan besöka. Boendet är
även utrustat med gym, bastu, allmänna ytor, terrasser med mera. Eftersom det
är ett särskilt boende är det biståndsbedömt.
Rådet diskuterar kostnader för boendet då hyran är något högre än andra
boenden eftersom det är nyproduktion. Flera av de övriga avgifterna finns
möjlighet att subventionera vid behov.
Verksamhetsövergång sker under maj på Hagtorps äldreboende, Frösunda
avslutar sitt uppdrag och den 15 maj övertar Attendo driften. Personalen har
rätt att välja i samband med förändringen om de vill stanna kvar på Hagtorp
eller om de vill följa med Frösunda till en ny verksamhet.
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§ 4 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef på förebyggande enheten, informerar om:
Förebyggande enhetens dag den 15 maj i Kungsängen, temat är hälsosamt
åldrande. Med bland annat lite gymnastikpass, föreläsning om hälsosamt
åldrande utifrån en hälsopedagogs perspektiv, presentation av förebyggande
enheten och dess sommarprogram. Även Gymmix Upplands-Bro är på plats
och berättar om positiva effekter av fysisk aktivitet sedan presenteras
seniorkampen.
Seniorkampen startar den 20 maj och pågår till den 20 augusti. För att delta
måste man vara ett lag på minst 3 personer. Tävlingen går ut på att man räknar
antalet tränade minuter under perioden.
Minidemensvänner, relativt nytt projekt med målet att öka kunskapen bland
barn om demens. Många föreningar och aktörer som vill vara med och stötta
projektet vilket uppskattas.
Dagverksamheten i Kvistaberg har ett ökat antal sökande, vilket enheten tycker
är kul men vilket även innebär att de måste hålla fokus på ett fortsatt lugn trots
fler besökare.
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om:
Arbetar mycket med anhöriga till folk med psykisk ohälsa. Hon har även ett
projekt där hon håller i utbildningar för att öka kunskapen i hur man bemöter
anhöriga. Verksamheter norrgården och allegården.
Må-Bra-Checken - Syftet med ”må-bra-checken” är att minska den fysiska och
psykiska belastningen för anhörigvårdare. Pengarna är avsedda att användas till
rekreation av något slag. Sista ansökningsdagen är 15 november.

§ 5 Rapport från anhörigföreningarna
Upplands-Bro Anhörigförening
Berith Löfgren-Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om:
De har haft en föreläsning i florasalen i Bro som handlade om barn med
neuropsykiatriska funktionshinder. Anhörigföreningen deltar i Kungsfesten och
de har även en egen sommarfest på kvistaberg torsdag den 13 juni.
Representanter från Upplands-Bros anhörigförening har varit i Varberg på
Anhörigriksdag. De fann en gemenskap med andra kommuners
anhörigföreningar i att det även är viktigt att satsa på yngre anhöriga.
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Svenska kyrkan i Kungsängen
Anette Palmstierna, präst i Kungsängen församling, informerar om;
Mycket rekrytering vilket stabiliserar församlingen. På grund av denna
förändring så kommer församlingen att genomföra en genomlysning på alla
verksamheter för att undersöka vad som kan förändras och förbättras.
Stort gemensamt samarbete mellan församlingarna i Upplands-Bro för att satsa
på ungdomar.
Svenska kyrkan i Bro
Ulrika Nordkvist, präst i Bro församling, informerar om:
Representanter i församlingen har varit på ungdomsgården, genom detta besök
har de rekryterat extrajobbare både till sommaren och helger. Församlingen har
även ett uppskattat lunchcafé på prästvägen 6.
Röda korset
Birgitta Haag, Röda korset Upplands-Bro, informerar om:
Fortsätter med verksamheten som vanligt.

§ 6 Anhörigdagen
Anhörigdagen och alzheimerdagen slås ihop till ett evenemang för att nå en
större målgrupp.
Rådet diskuterar ett preliminärt program.

§ 7 Frågor
Anette Palmstierna undrar hur samarbetet ser ut mellan Upplands-Bro och
sjukhus eller vårdcentraler gällande ASI vård. Svenska kyrkan är intresserade
av att ingå i ett större samarbete då detta ofta är en lång sorgeprocess.
Eftersom det är en vårdfråga, som inte är kommunal utan som landstinget står
för så är det lättast att vända sig till vårdcentralen eller sjukhus som använder
ASI metoden.

§ 8 Kommande möten
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•

Torsdag 5 september 2019 kl. 15:00-16.30

•

Torsdag 7 november 2019 kl. 15:00-16.30
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