PROTOKOLL
Kommunala anhörigrådet

Plats och tid

Sammanträdesdatum

2019-11-07
Dävensö, kl. 15.00-16.30

Ajournering
Ledamöter

Martin Normark (L) Ordförande
Lisbeth Waern (M) Vice ordförande
Anders Åkerlind (M)
Kerstin Ahlin (S)
Alf Andersson (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Berith Löfgren-Andersson (UpplandsBro Anhörigförening)
Lisbeth Granlund (Röda korset)
Ulrika Nordkvist (Svenska kyrkan Bro)
Susanna Lillsjö (Svenska kyrkan
Kungsängen och västra Ryd)
Övriga deltagare

Helena Åman, Socialchef
Lindamari Nilsson, Sekreterare
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent
Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen
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§ 1 Ordföranden informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande:
•

Informerar om Norrboda där man tänkt bygga bostäder samt skola. Kan
tänkas bli äldreboende eller annan typ av seniorboende.

Fråga: Hur blir det med butiker? – Det har varit lite intresse för det.
•

Trädgårdsstaden i Bro - Bygget har startat dock mest underliggande
infrastruktur. Första inflyttning beräknas ske år 2022. Det blir en hel del
flerfamiljshus men även andra boenden.

§ 2 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Anders Åkerlind, Äldre- och omsorgsnämndens vice ordförande:
•

Lyckad Alzheimerdag och Anhörigdag vilket var en bra kombination.

•

De har fortsatt koll på Hagtorp med täta kontroller som sker löpande.

•

Invigningen av Lillsjöbadväg blev mycket lyckad med väldigt fin miljö.
Det är ca 25 personer från kommunen som redan bor där.

•

De önskar få till ett trygghetsboende i Brunna eller i Norrboda.

Fråga: Åldersgräns på Lillsjöbadväg. Finns det överallt?
Helena svarar: I det upphandlingsunderlag som ligger till grund för avtalet med
Lillsjö Badväg (LOV) så finns det en 65 års gräns för att erbjudas plats på
boendet. Detta behöver vi se över och revidera. På övriga boende enheter finns
det ingen skarp 65 årsgräns utan de som har behov av vård- och
omsorgsboende kan erbjudas detta

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

Informerar om Hagtorp och det fortsatta arbetet med åtgärder. Ny
matmodell är införd som har mycket bättre kvalitet, man har anställt en
kock. Personalsidan är förstärkt. De jobbar mer med bemötande och
mottagande. Attendo måste jobba för att återfå förtroendet.

Fråga: Flytten från Hagtorp till Lillsjöbadväg har gett fler platser på
Hagtorp. Hur många platser står nu tomma? – Vet ej antalet lediga platser.

Justerandes sign

•

Helena ger en stor eloge och ett stort tack till de som anordnade
Anhörigdagen/Alzheimerdagen.

•

Personligt ombud - Ska stötta personer med psykisk ohälsa att kontakta
t.ex. kommunen, arbetsförmedlingen, vården. Det anordnas via
föreningen Parasoll. Föreningen för inget register. Kontoret kommer
vara på Härnevimottagningen.
Utdragsbestyrkande
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§ 4 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef på Förebyggande enheten, informerar om:
•

Att de har utökat enormt med aktiviteter.

•

Deltar inte i någon officiell brukarundersökning men utför egna
undersökningar kontinuerligt.

•

Dagverksamhet för finsktalande personer med demenssjukdom startar i
Kvistaberg. Sara Heikkinen håller i gruppen.

•

Gymmet på Torget 4 är öppet för personer över 65 år och besöks flitigt.

•

En stegräknartävling ordnades under hösten och en 80 årig man vann
med över 1 miljon steg.

•

Teatergruppen för personer över 65 år kommer att ha föreställningen
”Harry Potter” den 13 december på Ekhammarskolans scen.

•

Språkcafét i Kungsängen som drivs av volontärer har i år haft ca 500
besökare.

•

Volontärverksamheten utökar och just nu finns det 41 volontärer.

•

Gymmix Upplands-Bro är den första föreningen som är demensvänner.

•

Teknikgruppen för äldre som finns i Bro bibliotek och Torget 4 är
uppskattad.

Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om aktiviteter inom
anhörigstöd:

Justerandes sign

•

Utvärdering/reflektion om Anhörigdagen och Alzheimerdagen: Väldigt
bra dag och mycket uppskattat. Bra med kombination av de två
dagarna. Synpunkter och förslag lämnades till nästa år.

•

Alzheimerdagen fyller 10 år nästa år. Tankar kring hur den ska firas
diskuterades.

•

Maryam berättar att hon som anhörigkonsulent jobbar mycket operativt
men ska börja jobba mer strategiskt. Idag finns fyra
anhörigambassadörer på Kungsgården och Norrgårdens äldreboende
och fler ska gå utbildningen. Anhörigambassadörens uppdrag är att
bland annat sprida kunskap och engagemang till sina arbetskamrater,
föregå med gott exempel i sin samverkan med anhöriga och stötta och
finnas till för arbetskamrater och chefer när frågor kring anhörigstöd
och anhörigsamverkan uppstår.

•

En ytterligare utbildning som startar under 2020 är ”Anhörigvän”.
Syftet med utbildningen är att medarbetarna ska gå en kortare
utbildning kring bland annat bemötande, uppmärksamma de anhöriga
på arbetsplatsen och ge stöd och vägledning till dem.
Utdragsbestyrkande
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Gällande Må-bra-checkar är sista ansökningsdagen den 15 november.

§ 5 Rapport från anhörigföreningen och övriga föreningar
Röda korset
Lisbeth Granlund, Röda korset Upplands-Bro, informerar om:
•

Röda Korset har fått nya riktlinjer vilket gör att de kommer arbeta mer
lokalt i närheten.

•

Samarbetar med Norrgården – De hjälper till med det som behövs.

•

Röda korset har haft mycket besökare.

Tar upp frågan om trygghet och att det inte är farligt i Bro utan media har
skapat en tråkig bild. Ska inte kommunen svara till media? – Man kan tyvärr
inte styra media. Ett trygghetscenter kommer att etableras i Bro det är en plats
som samlar olika trygghets- och säkerhetsfunktioner under ett och samma tak i
syfte att öka samverkan aktörer emellan, underlätta informationsflöde samt att
vara ett nav för trygghetsarbetet dit även kommuninvånare kan vända sig för att
få stöd, rådgivning och lättare kunna lämna information och synpunkter.

Upplands-Bro Anhörigförening
Alf Andersson och Berith Löfgren-Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening,
informerar om:
•

Alzheimerdagen och anhörigdagen som en mycket trevlig dag som
uppskattas.

•

En föreläsning om förlust och sorger hålls den 7 november kl. 18.00 i
Kontakten.

•

Den 7 december ska anhöriga träffas för trevligheter.

•

Martin Normark gratulerar Alf till priset ”Årets Upplands-Broare”.

Svenska kyrkan i Kungsängen och Svenska kyrkan i Bro
Susanna Lillsjö, Svenska kyrkan i Kungsängen och västra Ryd församling
Ulrika Nordkvist, Svenska kyrkan i Bro informerar om:

Justerandes sign

•

Sorgegrupper finns i båda församlingarna.

•

Båda församlingarna har haft gudstjänst under Allhelgona vilket är en
helg på året då vi tillsammans uppmärksammar och minns dem som har
lämnat det här livet, genom att tända ljus och smycka våra anhörigas
gravar. Svenska kyrkan bjuder in till minnesgudstjänst där namnen på
Utdragsbestyrkande
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dem som avlidit under året läses upp. Det är en helg då vi påminner oss
om att döden finns och drabbar oss alla.

§ 6 Frågor
Inga övriga frågor.

§ 7 Förslag på sammanträdestider till nästa år:
Sammanträdestiderna fastställs enligt nedan:
•
•
•
•

Justerandes sign

6 februari kl. 15:00-16:30
7 maj kl. 15:00-16:30
10 september kl. 15:00-16:30
5 november kl. 15:00-16:30
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