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§2
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§4

Ordförande informerar
•

Invigningen av Kvistaberg.

•

Önskemål om att ha nästa Anhörigråd den 29 maj på
Kvistaberg.

•

Ny stående punkt på anhörigrådet. Anhörigföreningarna ska få
möjlighet att få rapporterar hur det ser ut i verksamheterna.

Avdelningschefen informerar
•

Socialkontoret arbetar med planeringen inför 2018 och
försöker se vilka utmaningar kan kommer att möta.

•

Staten har aviserat angående betalningsansvarslagen i alla
Sveriges kommuner, vilket kommer att påverka de kommunala
verksamheterna och primärvården. Tiden för att vistas på
sjukhuset kommer att kortas ner från 5 dagar till 3 dagar.

•

Försäkringskassans åtstramning avseende personlig assistans
och vilka konsekvenser det får eftersom det redan är kämpigt
med ersättningen.

•

Planeringen för upphandling av äldreboendeplatser som
förväntas gå ut för upphandling i slutet av mars 2017.

Socialkontorets organisation
•

Helena Åhman berättar hur Socialkontorets organisation och
de olika delarna och att kontoret återrapporterar till
Socialnämnden.

•

Det pågår ett arbete med digitalisering för att möta framtidens
behov.

Temaärende
•
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Enhetschef Isabel von Wachenfeldt informerar
biståndsenhetens arbete – med fokus på stöd till anhörig


Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska
deras fysiska och psykiska belastning.



Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad
livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa
minskar.



All personal i socialtjänstens verksamheter som möter
anhöriga ska uppmärksamma dem, bemöta dem på ett
bra och respektfullt sätt och samarbeta med dem.

Utdragsbestyrkande
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Som anhörig kan man få vissa biståndsbedömda insatser
såsom hemtjänst, hemtjänst i form av avlösning i
hemmet, daglig verksamhet för den som blir vårdad,
korttidsboende/växelvård samt olika LSS-insatser.



Idag finns ingen begräsning till insatserna utan en
individuell bedömning görs vid varje fall.



Som anhörig kan man få olika former av stöd, såsom
nätverksbyggande, stödsamtal, råd, stöd och
information, anhöriggrupper, föreläsningar,
friskvårdsinsatser och ansökan om må-bra-check.



Biståndshandläggarens arbete innebär att denne beaktar
anhörigperspektivet i alla utredningar, vilket man alltid
gjort men det finns idag större krav i och med den nya
utredningsmetoden IBIC (individens behov i centrum).



Vid ansökan från en anhörig görs en utredning om
ansvaret ligger på socialtjänsten eller om ansvaret finns
på annan huvudman.



Utredning bygger på relationen den anhörige har till den
närstående. Beslut fattas på samma sätt som annat
bistånd.

Enhetschef Mirjam Brocknäs informerar om förebyggande
arbete för äldre med fokus på anhörigstöd.


Det finns en teknikgrupp där de äldre får möjlighet att få
hjälp med hantering av datorer och smarttelefoner.



Dagverksamhet för personer med demens, där det finns
anhörigstöd men stöd ges i första hand till den som har
demens. Vad kan man göra för att höja livslusten och
livskvalitén.



Upplands-Bro kommun placerar sig hög bland landets
kommuner när det gäller anhörigstöd. Det är många från
andra kommuner som hör av sig och vill göra liknande
arbete i sina kommuner. Sättet att arbeta tar nu
Socialstyrelsen in i sina demensriktlinjer.



Anordnar samtalsgrupper för anhöriga som är mycket
uppskattade. En samtalsgrupp som träffas första
onsdagen i månaden där de anhöriga får möjlighet att
stödja varandra och hitta lösningar. Det finns även
utbildningar för anhöriga där man ger kunskap om
demenssjukdomar med syfta att underlätta den anhöriges
vardag.
Utdragsbestyrkande
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Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent berättar om sin roll
som anhörigkonsulent.


Anhörigkonsulenten ger råd och stöd via telefonsamtal
eller personliga samtal till anhöriga.



Under 2017 är fokus på psykisk ohälsa, missbruk och
ätstörningar.



Samverkan med bland annat Härnevimottagningen i Bro
och Anhörigföreningen i Bro.



Må-bra-check med syfte att minska den fysiska och
psykiska belastningen för den anhörige.

Planering för temadag vecka 40
•

Samråd vid dagens sammanträde resulterade i beslut om en
temadag den 3 oktober med föreläsning under eftermiddagen
och teaterföreställning på kvällen.

•

Anhörigföreningen tar på sig att se över vilka aktiviteter som
kan vara av intresse.

•

Anhörigkonsulenten Maryam Kormi Nouri ansvarar för
föreläsning i samverkan med Anhörigrådet.

•

En planeringsgrupp bildades med följande medlemmar: Tina
Teljstedt, Berith Löfgren-Andersson, Alf Andersson och
Maryam Kormi Nouri

Frågor
•

I samråd med ledamöterna beslutades det om att ha en stående
punkt där anhörigföreningarna får rapportera vad som händer i
deras verksamheter.

•

Alf Andersson, ställer frågan hur relationen är mellan
kommunen och Hagtorp efter vad man fått läsa i media senaste
tiden. Alf känner även till detta då han är god man till en
boende på Hagtorp.
Helena Åhman svarar att Socialkontoret möter upp frågorna
genom att ha regelbundna uppföljningsmöten med Hagtorp och
även ledningen för Frösunda Omsorg AB som driver
äldreboendet på entreprenad, för att följa hur Frösunda arbetar
för att vidta åtgärder utifrån resultat av brukarenkät samt
inkomna synpunkter.
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Nästa sammanträde
•
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Ändring mötestid i september
•

§8

Sammanträdesdatum

Måndagen den 29 maj 2017, kl. 09.00-11.00
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