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§ 7 Ordföranden informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande öppnar mötet och hälsar alla
välkomna. Covid-19 har varit utmanande för alla och anhörigfrågorna har fått
en helt annan prägel. Man har inte kunnat besöka de olika verksamheterna i
kommunen.

§ 8 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande:
Det har funnits smitta på alla boenden utom två, Kungsgården och Hagtorp.
Tyvärr är det flera som avlidit p.g.a. Covid-19. Nu finns inga smittade på
kommunens boenden.
Allegården lades ned innan semestern och de flesta boende fick sitt
förstahandsval. De flesta valde Norrgården. Kommunen stod för kostnaden för
flytt och städ.
Budgetprocessen har startat om och beslut fattas under hösten.
Matsalen går fortfarande att boka, den har enbart varit stängd p.g.a. Corona.
Fråga: Ska 65-årsgränsen på Humana tas bort i framtiden?
Helena svarar att de ska titta på det men tanken är att det ska ändras. Det finns
dock ingen tidsplan. I LOV-avtalet står det 65 år men kommunen ska titta på
förfrågningsunderlaget.
Fråga: Finns prognos för besöksförbudet?
Mirjam svarar att det är regeringen som beslutar om detta men kommunen
försöker hitta olika sätt att möjliggöra besök. Bland annat genom att sätta upp
plexiglas och att man kan ses utomhus eller digitalt.
Helena svarar att kommunen kommer att delta i möten med Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och StorSthlm angående besöksförbudet.
Besöksförbudet gäller tom den 1 oktober och ett arbete pågår nationellt med
vilka direktiv som ska ges till kommunerna som stöd när besöken ska upptas
igen.

§ 9 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchef, informerar om:
Berättar lite om kommunens delårsbudget.
Förebyggandeenheten har jobbat mycket med andra alternativ till personliga
möten och aktiviteter.
Det har varit en intensiv vår med pandemin. 18 avlidna på kommunens
äldreboenden. Två boende har klarat sig helt utan smitta och nu finns ingen
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smitta alls på äldreboendena. Personalen på boendena har gjort ett fantastiskt
jobb för att hindra att smittan sprids.
Fråga: Daglig verksamhet har varit stängd för de flesta och man upplever att
information varit bristfällig.
Svar: Daglig verksamhet flyttades över till Socialnämnden vid årskiftet
2019/2020. Socialkontoret har startat ett gediget arbete för att kunna starta upp
och utveckla den dagliga verksamheten. Socialchefen beklagar att inte
informationen nått fram.
Maryam nämner att ett personligt ombud har startat i lokal på
Härnevimottagningen. Kontaktuppgifter till ombudet:
Eva Lundell, 070 751 73 19
eva.lundell@parasoll.org

§ 10 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef på Förebyggande enheten, informerar om:
I början av pandemin stängdes alla verksamheter ner.
Dagverksamhet startade under sommaren upp för äldre och personer under 65
år, men under andra former med kortare dagar och betydligt mindre grupper.
Digitala lösningar togs fram, bland annat videosamtal med anhöriga för de
äldre.
Verksamheten startas upp lite försiktigt nu med en del utomhusaktiviteter som
till exempel utomhusgympa. Det finns även en aktivitetsbuss som kör runt på
olika aktiviteter.
Alzheimerdagen kommer inte kunna firas på samma sätt som förra året och i år
är det dessutom 10-årsdag. Förhoppningen är att kunna fira den ordentligt nästa
år. Kommunikationsenheten kommer att skapa en broschyr och Studio igelkott
gör en hyllningsfilm.
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om aktiviteter inom
anhörigstöd:
Har försökt hitta digitala lösningar via nätverk med andra anhörigkonsulenter.
Kommer att kunna erbjuda både fysiska men också digitala träffar.
Dagverksamhet för personer med demens har dragit igång med mindre
grupper.
Den årliga föreläsningen Framtidsfullmakt och Anhörigbehörighet kommer ske
digitalt. Teknisk support av Nordlo för anhöriga kommer att vara tillgänglig.
Det har kommit in många ansökningar om Må-Bra-Check.
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NKA har kommit fram till att anhöriga främst vill ha information. Bland annat
skolor har kontaktats i syfte att sprida information om anhörigföreningen

§ 11 Rapport från anhörigföreningarna
Upplands-Bro Anhörigförening
Berith Löfgren-Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om:
De har fått ställa in medlemsträffar och aktiviteter och hoppas på nya
möjligheter under hösten eller kanske till och med till våren. Till hösten finns
en aktivitet planerad – korvgrillning den 3 oktober 2020.
Stödsamtal i personlig kontakt med anhöriga, tex genom att skriva vykort eller
brev.
Katarina Lundström-Thompson, Svenska Kyrkan, informerar via mejl i
efterhand:
”Vi i Svenskakyrkan Bro församling har försökt att anpassa vår verksamhet i
pandemitider och har försökt hitta andra möjligheter till att finnas tillgängliga.
Vi har sedan i maj haft öppet café utomhus på tisdagar (prästgårdskaffe) där
många tillhöriga olika riskgrupper kunnat komma för socialsamvaro. Vi har
tagit beslut månadsvis och kommer än så länge förlänga det oktober ut vid
behov resterande året.
Vi har erbjudit digitala mötesplatser
(Bokcirkel, enskilda samtal etc.)
Vi har bland annat haft olika tipsrundor uppe, meditativa vandringar vid våra
olika kyrkor för att bidra till att minska den sociala isoleringen.
Vi har erbjudit olika korgar med olika innehåll till boenden för inspiration och
eftertanke.
Det har märkts ett ökat tryck på att människor farit illa i sina hem. Att
människor haft en svårare ekonomisk situation.”

§ 12 Anhörigdagen
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om:
Det krävs tid, energi och ekonomi för att anordna Anhörigdagen och
uppslutningen har inte varit bra. Ett förslag är att man ordna något själv i sin
egen verksamhet.
Förslag finns på att hålla öppet hus vid två tillfällen, i Bro och i Kungsängen
där anhörigstöd finns på plats och kan svara på frågor. För att kunna nå ut till
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så många som möjligt även de som inte har tillgång till internet, kommer
affischer sättas upp.
Tina önskar att detta uppmärksammas i media på något sätt. Kanske intervjuer
med anhöriga om hur man påverkats under denna pandemi.
Helena undrar om det finns intresse att tillsammans med anhörigföreningen
gemensamt ta fram någon aktivitet/tillställning som kan ske även digitalt.
Anhörigföreningen gör gärna något tillsammans. Maryam tar med sig idén.

§ 13 Kommande sammanträden
•
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