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Minnesanteckningar

Anhörigföreningen
Anhörig Skåne
Cebe (Centrala barn- och elevstödsenheten) på barn- och
utbildningsförvaltningen, samordnare för specialpedagogerna
Demensföreningen, Hässleholm
Epilepsiföreningen, norra Skåne
FUB, Hässleholm (deltar till kl. 14.00)
Hörselskadades Riksförbund, Hässleholm
Neuroförbundet, Hässleholm
Röda Korset Hässleholmskretsen
Omsorgsnämnden, ordförande
Socialnämnden, ordförande
Novum, terapeut, socialförvaltningen
Frivilligsamordnare/Anhörigkonsulent, omsorgsförvaltningen
Anhörigstrateg, Samarbete 3 Förvaltningar

1. Mötets ordförande, Thomas Rasmusson, hälsade välkommen.
2. Träffen inleds med en kortare presentationsrunda.
3. Föregående minnesanteckningar – inga synpunkter.
4. Skrivelse från Anhörigrådets föreningar, till styrgruppen för Samarbete 3 Förvaltningar.
Skrivelsen, som bifogas minnesanteckningarna (bilaga 1) lästes upp och mötet beslutade
att låta svaren ges under mötets gång, i samband med kommande punkter. Frågan ”Är
summan 1,6 miljoner öronmärkt för anhörigstöd?” kommenterades här.
I Hässleholm har kommunfullmäktige beslutat att Samarbete 3 Förvaltningar får 1,6
miljoner, den summa som staten tidigare riktade för att kommunerna skulle utveckla
anhörigstöd. Summan ingår i det generella stadsbidrag som kommunen nu får, och kan
hanteras fritt. En del kommuner väljer att inte nischa den här summan (31 kr/inv) till
just att utveckla anhörigstöd, utan de nöjer sig med andra funktioner som får i sin tjänst
att t.ex. leda verksamheter inom socialförvaltning eller äldreomsorg. Om vi jämför med
Kristianstad, så har de i socialförvaltningen en anhörigsamordnare på 50 procent. I
äldreomsorgen har de just börjat rigga om verksamheten, men det finns ingen som är
anhörigkonsulent eller liknande där längre. Per Ljungman påpekade att stora kommuner
och små kommuner är svåra att jämföra med varandra.
Varje kommun beslutar själv hur anhörigstöd ska se ut. Det är lagstadgat att vi ska ha
det, men inte hur det ska se ut.

5. Anhörigrådet i framtiden. Förslag till stadgar delades ut och de bifogas även
minnesanteckningarna (bilaga 2). Förslaget lästes upp och kommenterades till viss del.
Föreningarnas representanter uppmanades att i sina föreningar inhämta synpunkter och
återkomma med dessa vid nästa möte, den 26 augusti. Stadgarna fastställs vid
novembermötet.
6. En organisatorisk skiss presenteras, och den bifogas minnesanteckningarna (bilaga 3).
Den visar schematiskt hur Anhörigrådet kopplas till styrgrupp för Samarbete 3
Förvaltningar, men även till KPR och TR. Anhörigrådet kan på så vis lyfta sina frågor och
synpunkter med mera, till alla tre instanserna. Styrgruppen för Samarbete 3
Förvaltningar styr mer än över anhörigstödet. Hit är allt samarbete förlagt vad gäller
barn och unga i Hässleholm, där alla tre nämnderna är involverade. Styrgruppen har
sammanträde minst fyra gånger per år. Anhörigrådets nästa möte ligger veckan före
styrgruppsmötet. Överenskommelsen mellan de olika nämnderna och förvaltningarna
vad gäller detta samarbete bifogas också minnesanteckningarna (bilaga 4).
7. Stina Lindén visade hemsidan och var Anhörigrådet och dess föreningar presenteras:
www.hassleholm.se/a-stod Till varje förening finns en länk kopplad, så att besökare lätt
hittar vidare till mer information om respektive förening. Här finns också möjlighet att
lägga information under rubriken Aktuellt. Ambitionen är att sidan ska bli heltäckande.
Thomas Rasmusson uppmanade alla att gå in och läsa på hemsidan. Har föreningar något
de vill flagga för, går det bra att skicka eller lämna den informationen till
anhörigstrategen som ansvarar för uppdatering av anhörigstödssidan.
Minnesanteckningar från Anhörigråd och från Styrgrupp för Samarbete 3 Förvaltningar
läggs också här.
8. Anhörigstrategen informerade om En bra plats, och visade denna sida för Anhörigrådet.
Här kan varje förening också göra reklam för sina verksamheter. Som anhörig på En bra
plats får du tillgång till ett ständigt nyhetsflöde gällande anhörigfrågor, såsom t.ex.
artiklar och tevesändningar. Du får också ta del av information mer riktad till
Hässleholms anhöriga. Dessutom, och kanske den största fördelen, kontakt med andra
anhöriga. Ett 40-tal kommuner finns på En bra plats, sammanlagt 5000 anhöriga. Många
anhöriga som har närstående med missbruk eller med psykisk ohälsa är målgrupp för
denna form av stöd. Av olika anledningar vill de inte delta i fysiska träffar, eller engagera
sig i föreningslivet. En bra plats vänder sig till personer från 16 år och uppåt.
Hässleholms kommun har valt att först introducera personal inom demensområdet för
En bra plats, och planen är att nu fortsätta med socialpsykiatrin och med
missbruksområdet. Som anhörig blir du inte insläppt på En bra plats av någon annan än
behörig personal. De som vill veta mer vänder sig till anhörigstrategen. Thomas
Rasmusson föreslår att En bra plats blir ett återkommande inslag på Anhörigrådets
möten, för att stämma av hur det fungerar.
9. Anhörigforum blir inte lika stort som 2015, då det var Anhörigår, däremot sträcker det
sig över en längre tid. En del arrangemang är på gång, i oktober, och programmet
kommer att presenteras i en mindre folder, och på hemsidan, och på En bra plats.
Föreningar som vill arrangera något hör av sig till anhörigstrategen. Den 3 november

avslutas Anhörigforum, med en större konferens på temat Barn som anhöriga. Då
kommer Ingvar Nilsson att föreläsa om vikten av att investera i förebyggande
verksamheter. Till denna konferens bjuds Anhörigrådets representanter in, även
ersättare. Konferensen vänder sig i första hand till de som deltagit i Blandade Lärande
Nätverk med fokus på denna grupp barn, men det kommer att finnas vissa platser även
till intresserad allmänhet. Inbjudningar skickas ut och arrangemanget kräver anmälan.
För Anhörigrådets medlemmar är deltagande gratis, för övriga kostar det en slant.
10. Minnesanteckningar från Styrguppsmöte Samarbete 3 Förvaltningar, från april,
presenteras vid nästa Anhörigråd.
11. Nästa möte är fredagen den 26 augusti, kl. 09.00 till 11.00.

Minnesanteckningar
Gunilla Andersson / Stina Lindén

