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§ 1 Ordförande informerar 
• Invigning av Parkvägens gruppboende. Inflyttning startar i 

början av mars. 

• Frivilliga familjehemsföreningen har arbetat för att 
ensamkommande ska få boende under tiden som de överklagat 
ett negativt beslut från Migrationsverket. Föreningen hade 
ansökt om medel för hela året men de har bara fått medel för 
halva 2018. 

• Trygg hemgång (se nedan). 

• Hemsjukvården kommer inte att övergå till kommunal regi (se 
nedan). 

§ 2 Socialchefen informerar 
• Planerar för ytterligare två gruppbostäder varav den ena ska 

ersätta en gruppbostad som inte är fullvärdig.  

• Fullmäktige har fattat beslut om att införa LOV för särskilt 
boende med dygnet-runt-omsorg för äldre. 

• Avtalet för Hagtorps äldreboende går ut i mitten av 2019. 
Socialnämnden har gett kontoret i uppdrag att rigga för en ny 
upphandling.  

• Från 1 januari ingår i SoL att kunna erbjuda hjälp till personer 
med spelberoende. Inom Härnevimottagningen erbjuds detta 
stöd.  

• Fortsatt fokus under året är att utveckla brukarmedverkan. 
Förutom enkätundersökningar och uppföljning av beslut så har 
kontoret fokusgrupper med brukare inom samtliga 
verksamhetsområden. 

• Trygg hemgång. Den 1 januari 2018 trädde lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
kraft. De gamla reglerna kommer till viss del att gälla även 
under 2018. Där har kommunerna fem dagar på sig, vilket 
kommer att reduceras till tre dagar med den nya lagstiftningen. 
Planering av hemgång ska ske redan på sjukhuset.  

• Hemsjukvården. Nästan alla kommuner i Sverige har 
kommunaliserat hemsjukvården, t.ex. sjuksköterskeinsatser 
och rehabiliteringsinsatser. Stockholms län är det sista län som 
inte har infört det. Det har pågått ett arbete för 
kommunaliseringen men förra veckan kom en skrivelse från 
kommunförbundet i Stockholms län att kommunaliseringen 
inte blir av.  
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§ 3 Föregående protokoll 
• Funkisfestivalen kommer att fortsätta. 

• Lågt deltagande på Anhörigdagen. 

• 220 demensvänner samt flera utbildare. Redan nu ser vi vissa 
resultat av detta.  

• Kungsgården – positiv utveckling. Stabilare personalsituation. 

• Det pågår ett utvecklingsarbete för att minska antalet konsulter 
och lyckas rekrytera personal, vilket minskat behovet av 
konsulter. Det är dock fortfarande svårrekryterat inom vissa 
personalgrupper. 

§ 4 Förebyggande enheten informerar 
• Anhörigstöd – studiecirkel som heter när ”Jag inte längre är 

med”. Tio deltagare, började i januari. Första gången det 
arrangeras i Upplands-Bro. Syftet är för föäldrar till barn med 
funktionsnedsättning. Förbereda sina vuxna barn på när man 
gått bort. Bjudit in gäster.  

• Antalet ansökningar om må-bra-checkar har ökat. 950 kr som 
man som anhörig kan ansöka om hos Maryam. Kriteriet är att 
man är över 18 år, bor med den man hjälper.  

• Föreläsningen ”Det är ju cancer” i Florasalen i Bro den 10 
april.  

• Inom volontärsverksamheten har man fokuserat mycket på 
integration. Samarbete mellan flera olika intressenter gällande 
språkcafé för att förbättra dem.  

• Förebyggande enhetens program kommer i tryckt form. 

• Mirjam Brocknäs ska tala på Anhörigriksdagen.   

• Upplands-Bro kommun har en bra dagverksamhet enligt 
Socialstyrelsen. 

• Besökshunden har blivit terapihund.  

• Samarbete med förskolan fortsätter.  

• Äldre ska få möjlighet att spela teater i samarbete med 
kulturskolan. 

• Mirjam Brocknäs ska prata om betydelsen av dagverksamheten 
i riksdagen. 

• Enkät om anhörigdagen som Maryam skickat ut. Maryam delar 
ut en sammanställning av de 15 svar som inkommit.  
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§ 5 Rapport från föreningarna 
• 15-årsjubileum för anhörigföreningen den 5 maj i Skogakyrkan. 

Föreläsning av Gunilla Matheny: ”Anhöriga – en resurs eller en 
belastning”.  

• Anhörigveckan – det vore bra om det går att hitta former för 
samarbete under veckan mellan kommunen och föreningarna, 
för att locka fler deltagare.  

• Röda korset har sina anhöriggrupper. Håller även öppet varje 
lördag där många knyter kontakter. Röda korset ser potential 
med samarbete med integrationsstödjarna.   

• Ulrika Nordkvist, Svenska kyrkan i Bro, undrar om det är något 
särskilt som hon ska ta med sig tillbaka till församlingen. Eva 
Folke ser gärna medverkan på anhörigdagen. Alf Andersson 
påpekar att det är viktigt att föreningarna samarbetar och tipsar 
varandra.  

§ 6 Övriga frågor 
• Anhörigvän – möjligt samarbete mellan kommunen och 

föreningslivet. Frågan tas upp vid nästa möte igen. Inom 
utföraravdelningen har frågan om anhörigambassadörer tagits 
upp. 

• Förebyggande enheten ska ta fram ett förslag för upplägg för 
nästa anhörigdag tillsammans med anhörigföreningen.  

§ 7 Nästa sammanträde 
• Tisdag den 22 maj 2018, kl. 15.00-16.30, Lagnö 

• Torsdag den 6 september 2018, kl. 15.00-16.30, Dävensö 

• Torsdag den 22 november 2018, kl. 15.00-16.30, Dävensö 
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