PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-17

Kansliavdelningen
Plats och tid

Gemaket 13:00-15:00

Deltagare

Martin Normark (L) ordförande
Kerstin Ahlin (S)
Birgitta Dicksson (M)
Alf Andersson (Anhörigföreningen)
Lilja Johansson Lindfors (HjärtLung
Järfälla-Upplands-Bro)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Helena Åhman, Socialchef
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§ 1 Ordförande informerar
Martin Normark, ordförande informerar om:
Något av det viktigaste som händer i politiken är projektet Omdaning Bro. Vi
jobbar för att tillgängliggöra, anpassa samt utveckla orten för medborgarna.
Covid-19: Överlämnar till Socialchefen för vidare information kring pandemin.

§ 2 Kommundirektören informerar
Ida Texell, Kommundirektör informerar om:
Powerpointpresentation med information från Kommundirektören, bifogas till
protokollet.
Några punkter som tas upp i presentationen är bland annat:
•

Covid-19 – pandemin pågår fortfarande trots att restriktionerna hävts.
Vaccinationerna är jätteviktiga och vaccinbussen förlängs. Inom vården
har restriktionerna inte tagits bort.

•

Studie – Ensamhet tär på hjärtat, (ensamheten har blivit värre under
pandemin).

•

Tillgänglighet i samhället.

•

Aktiviteter för äldre – Förebyggande enhetens program bifogas.

•

Pandemins hjältar!

•

Säkerhet och trygghet – läget som stort (omvärldsläge med anledning
av Ryssland/Ukraina). Ryssland vill hindra Ukrainas medlemskap i
Nato. Hur påverkas Sverige? Inget alarmistiskt nu, men vi ska höja
förberedelser och stärka krisberedskap. Vi har inget hot mot Sverige
men Försvarsmakten uppmanar till att arbeta med fortsatt planering för
civilt försvar.

•

Nationella trygghetsundersökning 2022 från BRÅ som mäter trygghet
och förtroende.

•

Omdaning Bro.

•

Kommunövergripande verktyg för att samordna vårt arbete mot
skadegörelse. Hantering av klottersanering i kommunen. Ett nytt avtal
är tecknat.

•

KKIK - Kommunens kvalitet i korthet - Krav på mer kvalitets- och
resultatmätning i svenska kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Kontorscheferna informerar
Helena Åman, Socialchef informerar om:
• KKIK – resultatet av undersökningen - Upprätta en handlingsplan som
ska tas upp i nämnden.
•

Covid-19: restriktionerna kvarstår i vård och omsorg. En del
skyddsutrustning som munskydd krävs fortfarande.

•

Hård belastning på personalen. Hoppas på återhämtning och att
ordinarie personal kommer tillbaka.

•

Förhandsbesked om att det är dags att ansöka om föreningsbidrag.

•

Daglig verksamhet är öppen som vanligt.

•

Bokning av lokaler är öppet som tidigare.

•

Samordningsförbund Samsund – bestående av Regionen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Sundbyberg
och Upplands-Bro. Från och med 1 januari ingår vi i
samordningsförbundet Samsund. Insatser inom finansiella
samordningen ska syfta till att individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete. Syftet med finansiell samordning inom
samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av
gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i
ordinarie verksamheter, dels genom kompletterande samverkansstruktur
som är hållbar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och
långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.

•

Martin Normark (L) är ordinarie ledamot av styrelsen och Kerstin Ahlin
(S) är ersättare.

•

Den 4:e dosen på gång för personer över 80 år. Personer som har
hemtjänst samt vård- och omsorgsboende via kommunen kommer att få
erbjudande om vaccination. Vårdcentralen i Kungsängen har resurser
att vaccinera så det går bra att vända sig dit.

§ 4 Föreningarna informerar
Anhörigföreningen – Alf Andersson
• Verksamheten är i gång och programmet är klart för våren och planeras
att kunna genomföras. Retreatdagar i samarbete med Svenska kyrkan
och förebyggande enheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•

Hilde Melin från Förebyggande enheten kommer att ha en samtalskväll
den 15 mars 2022 kring ämnet Skuld - att inte räcka till.

•

Riktlinjer för året, styrelse för verksamheten.

•

Ensamhet och isolering.

•

Plan för hösten – nationella anhörigdagen och anhörigveckan står i
fokus.

•

Gott samarbete med förebyggande enheten.

•

Alf kommer lämna sin post som ordförande i Anhörigföreningen. Ny
ordförande kommer att utses på årsmöte den 26 mars 2022. Vi tackar
Alf för hans engagemang, arbete och deltagande i rådet.

HSO och HjärtLung Järfälla Upplands-Bro – Lilja Johansson Lindfors
• HSO har årsmöte den 27 februari 2022.
• HjärtLung har sitt årsmöte den 28 april 2022.
• Planeringskonferensen blev inställd. Arbetet med planering av
verksamheten och aktiviteter kommer att påbörjas inom kort.

§ 5 Kommande möten
•
•
•

Justerandes sign

Onsdagen den 11 maj 2022
Onsdagen den 31 augusti 2022 (Nytt datum)
Torsdagen den 1 december 2022
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