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Kristina Kjellqvist, barn- och utbildningsförvaltningen, specialpedagogisk
samordnare
Per Ljungman, socialförvaltningen, Novum, samtalsterapeut
Gunilla Andersson, frivilligsamordnare/anhörigkonsulent, omsorgsförvaltningen
Stina Lindén, anhörigstrateg, omsorgsförvaltningen
1. Välkomna
Karin Axelsson hälsade välkommen.
2. Minnesanteckningar från föregående möte 31 augusti
Stina refererade kort anteckningarna och rådet återkommer under mötet
till de punkter som är aktuella även idag.
3. Rapporter från
a) förtroendevalda:
Karin informerar om att beslut fattas den 29 november om hur
förvaltningarna ska organiseras. Förslaget är att stadsbyggnadskontoret
slås samman med miljökontoret och kulturförvaltning slås samman med
fritidsförvaltning. I ett senare skede planeras för en serviceförvaltning som
handhar vaktmästeritjänster, bilar och kök med mera. Verksamheter som
idag finns bland annat på tekniska förvaltningen. Anledningen till
omorganisationen är att kommunen behöver en effektivare organisation
för att spara pengar. Den 6 december beslutas hur posterna ska fördelas i
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nämnderna. Hässleholm har en treblockslösning efter valet där M, Kd och
L bildar ett block, SD och FV ett annat, och S, V, C och Mp bildare ett
tredje. Kommunstyrelsens ledamöter är klara. Karin berättade också att
Norra Skåne varit på besök på Senioren och att reportage är att vänta om
alla verksamheter som ryms i lokalen.
b) förvaltningarna:
Kristina berättar om utbildningen ”Barns rätt på bästa sätt” och att alla
boendestödjare i kommunen snart är klara. Höstens andra grupp är
Markans personal och till våren utbildar sig ytterligare ett par grupper.
Utbildningen omfattar 12 timmar uppdelade på fyra halvdagar. Hon
berättar även att förskolans personal tillsammans med socialförvaltningens
barn-och ungdomssupport (bus) håller föräldrakurser för föräldrar med
barn i åldern 0-6 år. Den omfattar fyra tillfällen med två-timmarspass. De
satsar mycket på utbildning inom förvaltningen, bland annat med fokus på
ADHD, autism med mera. Det är allt från tvåtimmars utbildning till flera
dagar.
Per ger en bild av socialförvaltningens omfattande nyorganisation.
Personalen har varit delaktiga efter intresse och engagemang i
förvaltningens ”Spanings- och innovationsresa” och därmed är det nya
förankrat. Förvaltningen blir tajtare och stuprörseffekterna minskar i den
nya mer samordnade organisationen. Av sju nuvarande verksamheter blir
det tre. Socialförvaltningens servicenivå ska öka så att medborgare får den
hjälp de behöver med så lite administration som möjligt. Behoven sätts i
centrum. Här spelar också robotisering av ansökan om ekonomiskt
bistånd en roll. Medborgare kan på tre dagar få sin ansökan behandlad och
understöd utbetalt. Det handlar om att tillgodose grundläggande
rättigheter. Därmed kan socialsekreterare göra andra och mer effektiva
insatser än att räkna ut och utreda redan konstaterade behov.
Gunilla meddelar att den forskare som genomför studien om ensamhet
och som intervjuat anhöriga har återkopplat och talat om att det blev ett
mycket lyckat arbete i fokusgruppen. Det gav dem många värdefulla
erfarenheter i det vetenskapliga arbetet. Rapporten kommer att delges oss
när den är klar. Gunilla har kontaktats av ytterligare en forskare inom
samma enhet vid Högskolan i Kristianstad där en liknande studie ska
genomföras. Denna ska handla om volontärers erfarenheter av att möta
äldre personer som upplever ensamhet.
Stina berättar om studiebesök i Karlstad kring anhörigstöd och speciellt
kring deras funktion anhörigkoordinator. Det är en tjänst nischad till
föräldrar med funktionsnedsatta barn. Nka och Socialstyrelsen har bjudit
in till ett projekt kring denna sortens tjänst och ett tiotal kommuner i
landet kommer att delta. Hässleholm har sagt ja till att delta och beslut ska
fattas inom kort.
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c. föreningarna:
Anhörigföreningen deltog på anhörigträff på Ehrenborg med fyra
representanter. Där deltog cirka tio personer. Siv påpekar bland annat att
dessa anhöriga efterlyser ett annat begrepp än ”brukare”. Hon har också
varit på möte med KfSk-projektet som tyvärr tappat tempo pga
personalbyten etc. Deras finansiering flyttas förhoppningsvis till 2019 så
att arbetet kan fortsätta.
Diabetesföreningen deltar på Världsdiabetesdagen den 10 november då
den uppmärksammas i Skåne/Malmö, och tipsar även om Diabetesgalan
på teve den 14 november.
HjärtLung har ett arrangemang den 28 november kl. 13.30, en föreläsning
med rubriken ”Aktiv med KOL”.
HRF:s förbund pressar nu kommunerna på att det ska finnas syn- och
hörselpedagog. De som bor i kommuner där dessa funktioner finns har
det så mycket bättre menar Lena.
Demensföreningen anordnar hattparad i november och program för 2019
är under planering, med såväl anhörigcirklar som anhörigcaféer.
FUB:s arrangemang ”Besvärliga anhöriga” blev mycket lyckat.
Flera från personalen i omsorgen deltog vilket uppskattades.
4. Stadgar : ändring i § 6 Ekonomi
Mötet beslutade att anta ändringarna i paragrafen efter ytterligare ett par
justeringar, se bilaga 1.
5. Ekonomi – anhörigarrangemang 2019
Sammanställning över AU:s förslag delades ut och de olika posterna
diskuterades. Mötet beslutade att fördela pengarna enligt förslaget, se
bilaga 2.
6. Kommande möten 2019
25 januari, 12 april, 30 augusti och 8 november.
7. Föreningsdag 2019
Föreningsdagen arrangeras den 22 mars, under förmiddagen. Tema för
dagen är marknadsföring/kommunikation.
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8. Övrigt
Stina tipsar om bibliotekets olika tjänster och arrangemang, bland annat
bokbuss, Boken kommer och deras forskarturnéföreläsningar.
Länk till info om bokbussen:
https://snokabibliotek.se/web/arena/bokbussarna#Hassleholm
Länk till info om Boken kommer:
https://snokabibliotek.se/web/arena/boken-kommer
Länk till föreläsningsserie Forskarturnén:
https://www.lu.se/forskning/mot-varaforskare/biblioteksforelasningarna-hosten-2018

Minnesanteckningar:
Gunilla Andersson, Stina Lindén
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