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Datum

2019-01-25

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

Anhörigråd - minnesanteckningar
Tid: fredag 25 januari kl. 9-11
Plats: Senioren, stora konferensrummet
Deltagare:
Anhörigföreningen, Siv Nilsson
Demensföreningen, Lisen Ekdahl
Diabetesföreningen, Pauli Petersson
Epilepsiföreningen, Norra Skåne, Anita Levin
FUB, Lisbeth Johansson
HjärtLung, Agneta Petersson
Karin Axelsson, ordförande omsorgsnämnden
Robin Gustavsson, ordförande socialnämnden
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 9 november
Inga kommentarer.
3. Rapporter från
a) förtroendevalda:
Robin redogör för det politiska läget i kommunen. Presidierna är
arbetsutskott, au, i alla nämnder. Restalliansen styr i minoritet och innehar
ordförandeposterna. De kommer i god tid att söka stöd för sina förslag
hos något av de andra blocken. En stor fråga är den framtida strukturen
för järnvägsområdet.
Socialförvaltningen har befunnit sig i ett arbete med spanings- och
innovationsresan som resulterar i en större omorganisation under våren.
De har bland annat minskat antalet verksamhetschefer.
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Förvaltningen lägger ner 35:ans vårdboende för personer med
dubbeldiagnos (missbruk/psykisk ohälsa) och flyttar verksamheten till
Qvarngården efter omstruktureringen.
Karin berättar att omsorgsnämnden haft sitt första sammanträde.
Utbildningar genomförs eftersom hälften av ledamöterna är nya. Det
krävs att de som beslutar har kunskap om grundläggande allmänna
handlingar samt sekretess och även specifik kunskap kring omsorgens
frågor. I februari tar nämnden beslut kring en reviderad budget. Karin
planerar att vara ute i verksamheterna även framöver. Den nya
omsorgschefen Anneli Larsson började i slutet av förra året.
b) förvaltningarna:
Per berättar om den nya mottagningsenheten på socialtjänsten. Hela
bottenplan kommer att utgöras av denna enhet. Det mesta av
omorganisationen är en frukt av att förbättra arbetet över hela linjen, ett
sätt att få tätare förvaltning. Att tidigt kunna möta familjers ofta
mångfacetterade behov är en stor vinst. Familjerna kommer direkt i
kontakt med socialsekreterare. Ett koncept för att snabbt tillmötesgå
klienternas behov ska införas som kallas tjänstedesign. Det är ett
pilotprojekt där fem personal samt en konsult ingår och de ska fånga upp
klienters önskemål bland annat genom intervjuer.
Flera har anmält intresse till Gunilla för att delta i mindfulnesskurs för
anhöriga. Under våren erbjuds även anhörigcaféer och anhörigcirkel. Stina
berättar om planer kring föreläsningsserie och förslag på innehåll
presenteras på nästa anhörigråd. Utbildningen ”Barns rätt på bästa sätt”
(se hemsidan för mer info: www.hassleholm.se/a-stod) kan även riktas till
föreningar och de uppmanas ta kontakt med Stina för närmre planering.
c) föreningarna:
De flesta föreningar har så här års förberedelsearbete inför årsmöten men
även några andra arrangemang framöver. Vi hänvisar till respektive
förenings anslagstavla respektive hemsida.
4. Ekonomi – anhörigarrangemang 2019
Neuro har i december inkommit med ansökan om sammanlagt 35 000 kr
för deltagande i anhörigriksdagen (20 000) samt anhörigutbildning vid
Valjeviken (15 000). Rådet avslog ansökan med följande motivering:
20 000 har redan avsatts till anhörigriksdagen för rådets representanter.
Ansökan om 15’ till anhörigutbildning avslogs eftersom rådet saknade
fullständigt beslutsunderlag och även påpekade att ansökan skulle varit
inlämnad 9 oktober.
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5. Föreningsdag 22 mars 2019
Agneta lämnar förslag på föreläsare till föreningsdagen: Ulrika Carlberger.
Stina tar kontakt med henne.
6. Anhörigriksdagen i Varberg 7-8 maj
Rådet har beslutat avsätta 20 000 kr till representanter som åker till
Varberg. Föreningarna meddelar Stina senast 1 mars hur många som
önskar delta. Därefter fördelas summan mellan föreningarna och Stina
meddelar föreningarna hur fördelningen blev.
7. Må-bra-dag(ar)
Rådet beslutade tillsätta en arbetsgrupp som tar sig an de förslag som dök
upp på mötet: Kurhotell i Tyringe, Hälsooasen, bio, dagstur för
avkoppling, Falsterbo kursgård. Rådet var överens om att
endagsaktiviteter är bäst och att vi provar ett arrangemang i september i
närområdet. Gruppen består av Agneta Petersson, Lisen Ekdahl, Gunilla
Andersson och Stina Lindén.
8. En bra plats
Stina berättade om en ny tjänst på En bra plats, Demenslotsen. Det är en
vägledningsfunktion för anhöriga till kognitivt sjuka. Den har utarbetats
tillsammans med Helsingborgs anhörigstöd och referensgrupper
bestående av bland andra demenssköterskor. Sidan har nu 110 användare i
Hässleholms kommun.
9. Hemsidan
www.hassleholms.se/a-stod uppdateras numera av omsorgsförvaltningens
kommunikatör.
10. Kommande möten:
12 april, 30 augusti, 8 november
11. Övrigt
Per påminner om framförhållning inför föreningarnas arrangemang till
hösten.
12. Mötet avslutas
Karin tackade för visat intresse
Gunilla Andersson, Stina Lindén
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