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 Kommunala anhörigrådet 
 

Sammanträdesdatum 

2021-02-04 
 

 

 

 

 

 

 

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) 

Karl-Erik Lindholm (Upplands-Bro 

Anhörigförening) 

Katarina Lundström (Svenska kyrkan 

Bro) 

Ida Wik(Svenska kyrkan Kungsängen 

och Västra-Ryd) 

Susanna Lillsjö (Svenska kyrkan 

Kungsängen och Västra-Ryd) 

 

 

 

 

Övriga deltagare Helena Åman, Socialchef 

Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent 

Mirjam Brocknäs, Enhetschef Förebyggande enheten  

Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen 
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 Kommunledningskontoret 

 Datum     

Kanslistaben 2021-02-04     

 

 

 

 

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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§ 1 Ordföranden informerar  

Martin Normark, Socialnämndens ordförande:  

Corona-läget har tagit längre tid än vi trodde. Distansmöten är det nya normala 

numera. 

§ 2 Socialchefen informerar 

Helena Åman, Socialchef, informerar om: 

Vi är mitt i rådande pandemi. Vaccinering är i full gång på äldreboendena i 

kommunen. Alla som ville ha och tackat ja till vaccin har fått sina två doser. 

Bra samarbete med vårdföretag – Mitti har skrivit om det. 

Alla medarbetare inom vården har möjlighet att vaccinera sig. Enhetschefer, 

elever som går vårdutbildning, personal som jobbar nära har också fått 

möjlighet att vaccinera sig. Totalt rör det sig om ca 1000 personer. 

Nu erbjuds vaccinet även till anställda inom LSS som jobbar med stöd till 

funktionshindrade. 

Vi väntar på att få in 1 miljon doser i februari och 2 miljoner i mars till 

Sverige. 

Denna pandemi är inte över! Vi använder skyddsutrustning enligt 

rekommendationerna. Besök på äldreboende avråds fortfarande och om man 

ska besöka boende så ska man ha på sig skyddsutrustning. Kommunen hjälper 

till med utrustning. 

• Har vaccinering av kunder i hemtjänsten kommit igång? 

De får inbjudan till att gå till vårdcentralen och de som inte kan gå dit 

får hembesök istället. 

• När får vårdcentralerna vaccin till personer i eget boende med LSS 

stöd? 

Vi har inte fått in tillräckligt med doser i Sverige. Vårdcentralerna ska 

få in det så småningom och då kan man erbjuda detta. 

§ 3 Förebyggande enheten  

Mirjam Brocknäs, enhetschef på Förebyggande enheten, informerar om: 

Uppmanar att följa dem på Instagram. 

Mirjam visar en Powerpoint om förebyggande enhetens arbete. 
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Dagverksamheten var stängd under maj-augusti 2020 men personalen var 

påhittiga och skapade olika aktiviteter i hemmet samt ordnade promenader.  

Förebyggande enheten fick extra stöd för att motverka ensamhet. De har skapat 

en Sinnesstig vid Kvistaberg. 

De har demensverksamhet på Kvistaberg. 

 

Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om aktiviteter inom 

anhörigstöd: 

Anhörigstödsverksamheten – 90 personer ansökte om må-bra-checken och 

endast 1 avslag. Nytt krav från 1 januari i dessa ansökningar är att bifoga ett 

läkarintyg från den närstående. Även en ny blankett på hemsidan är på väg. 

De har haft mycket digitala träffar. 

Två nya grupper har startats: Anhöriga till personer med stroke och föräldrar 

till barn med NPF. 

På Norrgården har personalen haft reflektionstid. Kommer att erbjudas även på 

Kungsgården. 

Utbildning inom anhörigstöd för personal. (Norrgården och Kungsgården har 

haft dessa, boenden inom LSS är planerat under 2021). 

Volontärstödsverksamheten - Det var många som ville bli volontärer under 

corona-tiden. 

 

• Vi blir ju tvingade till digitala lösningar. Vad kan vi ta med oss även 

efter Corona? 

Under Corona har anhörigkonsulenter inom Stockholms län kunnat 

samverka och anordna grupper och föreläsningar tillsammans och 

erbjuda det till anhöriga oavsett kommun. Anhörigkonsulenterna 

kommer fortsätta jobba digitalt med olika träffar på ett bredare plan i 

länet. 

 

§ 4 Rapport från anhörigföreningarna  

Röda Korset 

Birgitta Haag, Röda Korset Upplands-Bro, informerar om: 

Har ringt och meddelat att de inte haft några aktiviteter sedan de stängde ner 

under 2020. Birgitta hälsar att ingen från Röda Korset kommer att komma till 

mötena i Anhörigrådet men hör av sig igen när deras verksamhet öppnar upp. 
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Upplands-Bro Anhörigförening 

Alf Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening, informerar om: 

Personalen på förebyggande enheten hyllas och tackas.  

Anhörigföreningen har varit optimistiska och gjort en verksamhetsplan. Men 

vet att det kan komma att ställas in en del aktiviteter pga corona.  

Årsmöte kommer att ske digitalt. 

Den 6 oktober är nationella anhörigdagen. 

Tillsammans med anhöriga ser vi ett problem med lokalbristen. Har hört det 

ryktas att kommunen ska bygga om Allégården. Socialchefen bekräftar att de 

fått löfte om det men att inget beslut är fattat. 

Alf aktualiserar trafiksituationen på Skyttens väg med hänvisning till 

kommunens dagliga verksamhet som är belägen utefter gatan med nr 118. 

Gatan saknar trottoarer trots en starkt ökad trafik kombinerad med tung trafik 

fram till samma adress där den dagliga verksamheten är belägen. För att 

förhindra olyckor bör åtgärder vidtas. Inte minst för kommunens verksamhet 

med daglig verksamhet. Alf kommer att aktualisera frågan också i 

Tillgänglighetsrådet. Socialchefen tar med det till samhällsbyggnadschefen för 

ett svar till nästa möte. 

Svenska kyrkan i Kungsängen 

Ida Wik och Susanna Lillsjö, Svenska kyrkan Kungsängen och Västra Ryds 

församling, informerar om: 

De ser fram emot att pandemin ska vara över som så många andra. 

Måndag-torsdag kl. 13-14 öppen kyrka med fika. 

Tisdagar kl. 12-13 och torsdagar kl. 14-15 dropp-in samtal i Kungsängens 

kyrka. Övriga samtalstider bokas enligt överenskommelse, se kontaktuppgifter 

på hemsidan. 

Vi fortsätter vår fina samverkan med Förebyggande enheten gällande retreater 

för anhöriga i Västra Ryd. 

Svenska kyrkan i Bro 

Katarina Lundström Svenska kyrkan Bro, informerar (via mejl till sekreterare): 

Bro församling har en ny kyrkoherde, Cathrine Nordqvist. 

Vi försöker fortfarande anpassa vår verksamhet efter den rådande pandemin 

och försöker på bästa sätt bryta isolering och ensamhet. 

Vi har öppet ute café på tisdagar och torsdagar kl. 13-14 där det kommer flera 

besökare trots snö. 

 

§ 5 Kommande sammanträden 
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• 6 maj 2021 kl. 15:00-16:30  

• 9 september 2021 kl. 15:00-16:30 

• 25 november 2021 kl. 15:00-16:30 


