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Ordförande informerar
•

Ser fram emot anhörigdagen den 3 oktober 2017.

•

Konstrundan, 2-3 september 2017.

•

Socialnämnden sammanträder den 21 september 2017 med
fokus på budget.

Socialchefen informerar
•

Till kommande Socialnämnd planerar man redan nu inför
budget 2018.

•

Arbetet med Parkvägens gruppbostad för LSS fortsätter, och
beräknas vara klart med sex nya platser till mars 2018.

•

Lejondals gruppbostäder byggs ut och renoveras. Två nya
platser beräknas vara klara till 2018.

•

Dialog med Upplands-Brohus för att ta fram behoven ser ut för
kommande byggnationer av bostäder för äldre.

•

Kommunfullmäktige fattade den 14 juni beslut om Införande
av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för
äldre.

•

Hagtorp som drivs på entreprenad sedan 2013 av Frösunda
Omsorg, där avtalet går ut 2019. Det har varit en tuff inledning
med problem senast i hösten förra året där personalen på
Hagtorp larmade. Där har man haft en dialog med ledningen på
Frösunda Omsorg för att vidta åtgärder.

•

Aktuellt från förebyggande enheten:
o Demensvän där syftet är att bli bra på bemötande. I
dagsläget finns det ungefär 80 demensvänner som
kommunen har utbildat.
o Alzheimerdagen den 21 september.
o Besök av äldreminister Åsa Régner i juni på
Kvistaberg
o Dansprojekt där barn dansar med personer som har
demens vilket varit ett väldigt uppskattat projekt.
Filmen kommer att visas på Alzheimerdagen den 21
september.
o Aktivitetsprogram för hösten är under arbete
o Aktivitetsrum på förebyggande enheten med
möjlighet till att använda för träffar ska invigas den
20 oktober.
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o Uppdrag att inviga vardagsrummet som kommer att
finnas tillgänglig för de boende på Torget 4.
Tidigare var det chefen för hemtjänsts kontor.
o Hilde Melin sak börja med en ny grupp för
gymnastik.
o Volontärverksamhet med volontärdagen den 5
december. Planer att ordna aktiviteter under dagen
och alla kommer att vara välkomna.
o Fredrik Eliasson anordnar teknikgrupper för äldre i
Bro och Kungsängen.
o Nelly, en besöks- och terapihund som praktiserar på
Kvistaberg på måndagar.

•

Anhörigstöd:
o Filmvisning av filmen Flickan, mamman och
demonerna kommer att visas den 14 september med
fokus på psykisk ohälsa.
o Anhörigdagen den 3 oktober
o Må-bra check ska vara inne senast den 15 november.
I dagsläget är det inte många som har anmält sig och
många som inte känner till detta. Blankett finns på
kommunens hemsida.
o Anhöriggrupp i Bro och Kungsängen.
o Samverkan med Härnevimottagningen.
Alf Andersson, berättar att Berith LöfgrenAndersson har skrivit en artikel om
Härnevimottagningen som kommer i tidningen
Anhöriga Riksförbunds tidning Vi anhöriga.

§ 17
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Planering anhörigdagen
•

Ett utkast av programmet presenteras vid sammanträdet.

•

För spridning av anhörigdagen så har Kommunikationsstaben
hjälp till att få till en affisch.

•

Det behövs ingen föranmälan till dagen.

•

Anhörigdagen kommer att vara mellan kl. 15.30 – 20.30 i
Skogskyrkan.

•

Dryck och lättare förtäring kommer att bjudas.

•

Kanaler att sprida information om anhörigdagen.
Utdragsbestyrkande
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Tina Teljstedt (KD), ordförande i Socialnämnden och Eva
Folke, socialchef kommer att inleda dagen med att hälsa alla
välkomna.

Rapport från anhörigföreningarna
•

Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening berättar att
inför hösten är det mycket fokus kring Alzheimerdagen där
föreningen kommer att finnas med som utställare. Sedan har de
även en programpunkt med kommunen om psykisk ohälsa.
Kommer i slutet att anordna aktiviteter för medlemmar och
närstående.
Den 3 oktober Uppmärksammar Upplands-Bro
Anhörigförening i samverkan med Upplands-Bro kommun den
Nationella Anhörigdagen med två föreläsningar och en
teaterföreställning i Skogskyrkan. Vid aktiviteten deltar ett
antal utställare. Mellan föreläsningarna och
teaterutställningarna är det 1 timmes mingel med servering av
smörgåstårta och dryck.
Alf berättar även att de har ett nära samarbete med kommunens
anhörigkonsulent.

•

Lisbeth Granlund, Röda korset berättar att verksamheten
fortsätter som vanligt och deras anhöriggrupp träffas
regelbundet.

•

Ann-Sofie Ruthberg, Kungsängens församling berättar att de
just nu inte har en anhörigförening men att de träffar anhöriga i
olika sammanhang. Kommunens arbete om Må-bra-check var
något som inte var känt sedan tidigare men något man
definitivt kommer att förmedla. Inom församlingen finns en
sorgegrupp, Leva-vidare gruppen som startar varje termin.
Information om Leva-vidare gruppen förmedlas via kyrkans
egna tidning Kyrkstigen som skickas till alla hushåll ungefär 4
gånger per år.
Ann-Sofie berättar att Kungsängens kyrka nyligen har
renoverats och en återinvigning är planerad den 8 oktober
2017.

Nästa sammanträde
•
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Tisdagen den 28 november 2017, kl. 15.00-16.30 i Lagnö,
Kulturhuset.
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