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Datum

2017-11-09

Handläggare
Anhörigstrateg Stina Lindén
Omsorgsförvaltningen
0451-26 87 36
stina.linden@hassleholm.se

Anhörigråd - minnesanteckningar
Tid: torsdag 9 november 2018, 09.00-11.30
Plats: Senioren, stora konferensrummet
Deltagare:
Anhörigföreningen, Siv Nilsson
Demensföreningen, Lisen Ekdahl
FUB, Lisbeth Johansson
HjärtLung, Kerstin Ramirez
HRF, Lena Mattsson
OCD, Kerstin Evesson
Karin Axelsson, ordf omsorgsnämnden
Robin Gustavsson, ordf socialnämnden
Per Ljungman, socialförvaltningen, Novum, samtalsterapeut
Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen
Gunilla Andersson, frivilligsamordnare/anhörigkonsulent, omsorgsförv.
Stina Lindén, anhörigstrateg
Frånvarande:
Neuro
Stroke
Meddelat förhinder:
Epilepsi
Diabetes

1. Välkommen
Karin Axelsson hälsade välkommen.
Kort presentationsrunda.
2. Minnesanteckningar
Stina Lindén refererade förra mötets minnesanteckningar.
3. Rapporter
Siv Nilsson och Kristina Kjellqvist deltar i var sin arbetsgrupp i KfSk:s projekt
kring anhörigstöd. Kristinas grupp är tyvärr vilande pga sjuk gruppledare. Siv
rapporterade från projektets styrgruppsmöte och de möts igen 23 november. Vid
workshop i Lund i oktober deltog ingen från Hässleholm.
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Rapport från Robin Gustavsson från heldag med KPR/KTR med fokus på
stadsplanering. Förutom tjänstemän och politiker deltog 26
föreningsmedlemmar. Dagen bjöd på presentationer av olika strategier och
planer, t.ex. översiktsplaner och hur man tänker kring förtätning av stan. Vid
workshop i grupper diskuterades ett antal frågor, se bilaga 1. Robin uppmuntrade
deltagarna i Anhörigrådet att ta upp detta material i sina föreningar, som
information och som inspiration till att delta vid sådana här sammankomster.
Karin Axelsson betonade att möten av det här slaget, såsom heldagar,
anhörigråd, tillgänglighetsråd mfl är viktiga och att föreningsmedlemmarnas
synpunkter direkt kommer berörda politiker och tjänstemän till del.
4. Stadgar
Anhörigrådets stadgar ska revideras varje år. Rådet gick igenom dem punkt för
punkt. Se bilaga 2 med gulmarkerade ändringar under §§ 2 och 3. Revideringen
av § 3 kräver ett beslut även i Styrgruppen 3 Förvaltningar som träffas den 17
november 2017.
5. Nya föreningar – Diabetesföreningen och OCD-föreningen
Diabetesföreningen har tidigare skickat in en ansökan tillsammans med
verksamhetsplan etc, om deltagande i Anhörigrådet och välkomnades vid mötet.
De hade tyvärr ingen möjlighet att delta med representant just idag. Däremot
fanns OCD-föreningens ordförande Kerstin Evesson på plats och de ansöker
också om att vara med. Denna förening har sin verksamhet i flera kommuner i
Östra Skåne och Blekinge. De hälsas välkomna och uppmanas lämna in en
formell ansökan tillsammans med verksamhetsplan så snart som möjligt.
Beslut, enligt reviderade stadgar, tas i Styrgruppen 3 Förvaltningar den 17
november 2017.
6. Ekonomisk sammanställning 2017
Rådet fattade beslut om årets återstående medel, se bilaga 3. Under diskussionen
lyfte Per Ljungman frågan huruvida en förening måste vara medlem i rådet för
att kunna ansöka om bidrag.
7. Ansökan föreningsbidrag inför 2018
Flera föreningar har inkommit med tydliga och konkreta ansökningar inför
arrangemang med fokus på anhöriga och anhörigfrågor under 2018. Rådet
beslutade enligt bilaga 3.
8. Anhöringen 2018
Föreningarna uppmanades av Stina Lindén att stämma av om alla fått tidningen i
brevlådan. Detta eftersom ett flertal flaggat för att den inte delats ut i deras
område. Nästa års tidning kommer att innehålla ytterligare några
föreningspresentationer. De föreningar som inte deltog i år får möjlighet att
synas nästa år. Bidrag ska vara klara senast maj 2018. Tidningen kommer även att
innehålla reportage om biståndshandläggarnas yrke och om hemtjänstens
uppdrag. Samt en text om Fixartjänsten.
9. Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller info även om Anhörigrådet
och föreningarna. Alla är välkomna att höra av sig med info om arrangemang,
som kan marknadsföras via hemsidan: www.hassleholm.se/a-stod
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10. En bra plats
En bra plats finns på www.enbraplats.se och är en tjänst som kommunen
abonnerar på. Vi behöver marknadsföra tjänsten mycket tydligare. En
kommunikationsplan är under framtagande och omsorgsförvaltningens
kommunikatör Louise Nordholm är ett stöd i det arbetet.
11. Datum för möten 2018
Anhörigrådet sammanträder före Styrgruppen. Denna har ännu inte fastställt
mötesdatum för nästa år. När dessa är klara skickar Gunilla Andersson ut förslag
på mötestider för Anhörigrådet.
12. Övrigt
Per Ljungman flaggar för ett licentiatseminarium med anhörigtema som äger rum
i Malmö, fredagen den 24 november. Mer info finns på nätet:
https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Licentiatseminarium-Martina-Takters/
Lisen Ekdal informerade om Luciafirande på Senioren den 13 december kl.
10.00. I år lussar barn från Harpans förskola.

Minnesanteckningar: Stina Lindén och Gunilla Andersson
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