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 Kommunala anhörigrådet 
 

Sammanträdesdatum 

2020-11-05 
 

 
 

 
 

 

 

Plats och tid Gemaket, kl. 15.00-16.30 

Ajournering  

 Ledamöter  
 Martin Normark (L) Ordförande 

Birgitta Dickson (M) Vice ordförande 
Tina Teljstedt (KD) 
Anders Åkerlind (M) 
Kerstin Ahlin (S) 
Alf Andersson (Upplands-Bro 
Anhörigförening) 
Berith Löfgren-Andersson (Upplands-
Bro Anhörigförening) 
Susanna Lillsjö (Svenska kyrkan 
Kungsängen) 
Katarina Lundström- Thompson 
(Svenska kyrkan) 
Jennie Rinaldo (Attention Järfälla 
Upplands-Bro) 
 
 

 

 

 

Övriga deltagare Helena Åman, Socialchef 
Sara Wiesner, Sekreterare 
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent 
Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten  
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen 
Johan Boström,  
Agneta von Schoting, avdelningschef utförandeavdelningen 
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 Kommunledningskontoret 

 Datum     
Kanslistaben 2020-11-05     

 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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§ 14 Temaärende - Daglig verksamhet 
Johan Boström och Agneta von Schoting 
Johan Boström informerar om att kommunen under våren beslutade att stänga 
ner daglig verksamhet från och med den 6 april. Nästan all verksamhet var 
nedsläckt under den tiden. Den personalgrupp som blev drabbad blev 
omplacerad inom äldreomsorg och på LSS boenden. Under våren planerade 
man för ett succesivt öppnande efter semestern. Man tog även möjligheten 
under den stängda semesterperioden att se över lokaler och personalbehov 
framöver utifrån det ekonomiska läget man befann sig i. Detta innebär att vissa 
verksamheter inte kommer att öppna igen, men att kommunen i framtiden kan 
erbjuda något annat istället. 

Som läget ser ut just nu är ca 30% av deltagarna på plats inom daglig 
verksamhet. Johan informerar om att det finns en plan för hur verksamheterna 
ska få in fler deltagare. Ett problem är att det finns personer som tillhör 
riskgrupper i verksamhetens målgrupp. Johan berättar att de vill Coronasäkra 
alla verksamheter och för att säkerställa att det inte förekommer smittspridning 
i verksamheter eller på boenden. En verksamhet hade nyligen misstänkt 
Corona. Åtgärder vidtogs snabbt, och alla deltagare testades och det visade sig 
då att det inte förekom någon Coronasmitta.  

I planeringen framåt söker verksamheten nya lokaler samt undersöker vilka 
möjligheter det finns att komma igång igen så att resterande deltagare kan 
komma tillbaka till verksamheterna. I dagsläget finns ingen känd Coronasmitta 
i verksamheterna.  

Ett av de stora problemen just nu är att vissa deltagare inte vill komma på 
grund av Corona, medan vissa har stort behov av att komma ändå, vilket 
innebär att det är en svår balansgång. 

Vidare informeras det om att kommunen har haft utmaningar gällande 
transporter till och från verksamheterna, att de ska kunna genomföras Corona 
säkert. Samverkan sker med transport och service inom kommunen. 
Transportverksamheten är inte lika effektiv som innan då vi inte kan placera 
lika många passagerare i bussarna. 

 

Berith och Alf från anhörigföreningen lyfte frågan kring varför kommunen 
valde att lägga ansvaret för vem och i vilken takt deltagare ska återgå till 
verksamhet på biståndshandläggarna, istället för att personal i samråd med 
anhörig fick bestämma detta, då dem känner personerna i fråga bäst. 

Helena Åman svarar: Tanken var att bistånd i samråd med anhöriga och daglig 
verksamhet skulle besluta hur det ska gå till. Hon beklagar om så inte är fallet. 
Hon säger att vi får lära oss av det här och att en så här stor påverkan av en 
enskild persons dagliga sysselsättning ska utredas ordentligt. Hon lovar att de 
ska ta till sig detta och bättra sig framåt. 
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§ 15 Ordföranden informerar  
Martin Normark, Socialnämndens ordförande informerar om:  

Martin börjar med att hälsa alla välkomna. 

Han går vidare med att informera om de nya restriktionerna i kommunen som 
är följande: 

Biblioteken i Brohuset och Kungsängen kommer stänga helt för besök men 
kommer fortsätta med; 
Boken kommer 
Take away 
Utlåning/återlämning av media 
Sagostunder för förskolan 

Samtliga offentliga arrangemang ställs in eller flyttas fram. Samtlig 
skolverksamhet fortgår som planerat om ingen annat beslutas tillsammans med 
skolorna.  

Kulturskolans verksamhet fortgår för alla upp till och med 15 år men erbjuder 
digital eller distansundervisning så långt det är möjligt. 

Simhallen kommer stänga helt för motionärer men kommer fortsätta med; 
Simundervisning för skolorna 
Öppethållande för simklubbens verksamhet som riktar sig för barn och unga till 
och med 15 år. 

Simhallen avbokar samtlig simundervisning med externa aktörer. 

Gymmet i Brohuset stängs. 

Samtliga idrottshallar stängs helt för junior- och seniorträningar men är öppna 
för träning enligt specialförbundens rekommendationer om anpassningar för 
barn och unga till och med 15 år. 

Utomhusanläggningarna hålls öppna som vanlig för träning för alla enligt 
specialförbundens rekommendationer om anpassningar. 

Samlingssalar/matsalar/mötesplatser stängs helt och tidigare bokningar 
avbokas. 

Torget 4 och Florasalen är tills vidare stängda. 

Besöksrestriktioner på äldreboenden gäller sedan tidigare. Det är viktigt att 
dessa följs. Information om restriktionerna finns här: https://www.upplands-
bro.se/coronaaldre 

Detta gäller fram till och med den 19/11, men kan förlängas.  

 

https://www.upplands-bro.se/coronaaldre
https://www.upplands-bro.se/coronaaldre
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Helena Åman tar vid och informerar om att det är ett allvarligt läge. 
Smittspridningen ökar i hela landet. Inga särskilda regler nu för personer över 
70, men vi alla måste vidta försiktighetsåtgärder. Det finns en trötthet i 
samhället om när ska vi komma ur den här svackan, och det är en jobbig period 
vi alla måste lösa tillsammans.  

§ 16 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar  
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande: 

Tina informerar om att nämnden just nu huvudsakligen arbetar med budgeten 
för 2021.  

Vidare informerar hon om att besöksförbuden på äldreboenden har upphört, 
men att det finns tydliga restriktioner för att inte få in smittan i verksamheterna. 
Vi vet att en andra våg är på gång. Vi kommer öka arbetet med att minska 
smitta. Ett stort problem inför hösten är bemanning, då det till skillnad från i 
våras finns restriktioner som säger att om en person man lever med har 
konstaterad smitta av Corona, måste alla i hushållet isolera sig i hemmet, vilket 
innebär att personal troligen kommer vara borta i större utsträckning. 

§ 17 Socialchefen informerar 
Helena Åman, Socialchef, informerar om: 

Helena informerar om att budgetarbetet är i full gång. Hon informerar att de 
har i denna vecka haft en diskussion om hur de ska formulera deras mål. Nästa 
vecka beslutar Kommunfullmäktige om ramarna, det påverkar mycket hur de 
ska arbeta vidare i deras verksamheter. 

Om alla beslut fattas ser de framför sig att arbetsmarknadsenheten kommer 
flyttas från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. Syftet är att 
kommunen behöver stärka upp arbetet med att stödja personer till egen 
försörjning. Ge människor förutsättningar att stå på egna ben, vilket är något de 
ser fram emot att få arbeta med. 

 

§ 18 Förebyggande enheten  
Mirjam Brocknäs, enhetschef på Förebyggande enheten, informerar om: 

Verksamheten är inte helt stängd, men det rådet strikta restriktioner. Man får 
endast träffas i små grupper om högst 6 personer. Helst har de möten digitalt 
eller via telefon, men vid fysiska möten råder strikta restriktioner. 

 

Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om aktiviteter inom 
anhörigstöd: 

Anhöriggrupper för personer med psykisk ohälsa genomförs nu digitalt. 
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Maryam fortsätter med avslappningskvällar 1 gång/ månad digitalt, det har 
fungerat bra. 

Maryam har nyligen genomfört en utbildning i anhörigstöd på Norrgården. 
Syftet med utbildningen är att alla inom socialtjänsten ska veta vad anhörigstöd 
är och hur man möter anhöriga. Hon ska även hålla utbildningen inom LSS. 

 

§ 19 Rapport från anhörigföreningarna  

Upplands-Bro Anhörigförening 
Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om: 

Då det inte är möjligt att träffas fysiskt i stor utsträckning, har de haft mycket 
personlig kontakt med våra medlemmar via bland annat telefon. 

De har haft ett fåtal träffar, bland annat har de haft korvgrillning. 

De har även haft informationsträffar, bland annat på anhörigdagen, där de 
berättat om deras verksamhet. 

De planerar att finnas med i funkisfestivalen 20/11. 

De informerar om att LSS utredningen nu är ute på remiss, och deras förening 
har utformat ett remissvar gemensamt med andra organisationer. 

Just nu pågår arbetet med att planera inför 2021, och de hoppas att 
möjligheterna ska finnas att verkställa de planerna de har. Den 8 februari 
kommer de ha en teaterföreställning i kommunen som handlar om att vara 
anhörig och belyser syskonproblematiken att vara syskon till någon med 
psykisk ohälsa. 

De planerar även ett antal olika föreläsningar om psykisk ohälsa nästa år. 

 

 

Svenska kyrkan i Kungsängen 
Susanna Lillsjö, Svenska kyrkan Kungsängen och Västra-Ryd, informerar om: 

De berättar att de har flera utomhusverksamheter. Bland annat en Café 
verksamhet som är både inne och utomhus med begränsade platser inne. Dessa 
sker tisdagar och torsdagar kl. 13-16. Från och med nästa vecka kommer de ha 
öppen kyrka onsdagar kl. 13-14 i Kungsängens kyrka med kantor som spelar 
på plats. 

 

 

Svenska kyrkan i Bro 
Katarina Lundström - Thompson (Svenska kyrkan) informerar om: 
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De har försökt med digital verksamhet i olika grupper, men det har varit svårt 
med vissa äldre. Då har de haft dessa träffar utomhus istället. De har försökt 
flytta ut stora delar av deras verksamhet, och fortsätter med det nästa år också. 
De lyfter att det är viktigt att fortsätta med verksamheten för den psykiska 
hälsan. 

 

Attention Järfälla Upplands-Bro 
Jennie Rinaldo, Attention Järfälla Upplands-Bro, informerar om: 

Jennie berättar att Attention är en intresseorganisation som har anställda på 
riksnivå och har olika föreningar runt om i Sverige. Jennie håller nu på med att 
bygga upp ett nätverk i kommunen. Tanken är att dra igång i kommunen, stötta 
skolor, driva kompentens hos lärare samt stötta föräldrar mm. 

De driver föräldraträffar, men det kommer ingen, de når inte ut. Helena och 
Jennie ska försöka samverka för att nå ut till fler föräldrar. 

§ 20 Frågor 
Maryam frågar varför Upplands-Bro kommun inte har hemvårdsbidrag? 

Helena svarar: hemvårdsbidrag är något varje kommun fattar beslut om. I den 
här kommunen har det inte funnits tidigare. I Stockholm stad finns det, istället 
för att få insatser från kommunen. I vår kommun har vi det inte, men det är 
något vi får undersöka om det kan bli aktuellt. 

 

Frågan lyfts om det kan komma att behövas ett extra möte i höst, för att planera 
anhörigdagen samt Alzheimers-dagen. Det beslutas att frågan ska lyftas på 
sammanträdet i maj, då det är lättare då att avgöra hur läget kommer att se ut 
med hänsyn till Corona. 

 
§ 21 Kommande sammanträden 

• 4 februari kl. 15:00-16:30  

• 6 maj kl. 15:00-16:30  

• 9 september kl. 15:00-16:30 

• 9 december kl. 15:00-16:30 
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