PROTOKOLL
Kommunala anhörigrådet

Plats och tid

Sammanträdesdatum

2021-05-06
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)
Lars Kling (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Berith Löfgren-Andersson (UpplandsBro Anhörigförening)
Katarina Lundström Thompson,
Svenska kyrkan Bro)
Susanna Lillsjö (Svenska kyrkan
Kungsängen och Västra-Ryd)
Jennie Rinaldo (Attention Järfälla
Upplands-Bro)
Övriga deltagare

Helena Åman, Socialchef
Lindamari Nilsson, Sekreterare
Märta Westerberg, Nämndsekreterare
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent
Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten
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Kommunledningskontoret
Kanslistaben

Datum

2021-05-06

§ 9 Ordföranden informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande:
Pandemin – Vi behöver erhålla en försiktighetsprincip och fortsätta följa
rekommendationerna.

§ 10 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande:
Budget 2022 – arbetet fortlöper.

§ 11 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchef, informerar om:
Vi kommer att behandla ansökan om föreningsbidrag i Socialnämnden den 24
maj och i Äldre- och omsorgsnämnden den 27 maj. Det ligger ett förslag på
tillskott till pensionsföreningarnas bidrag. Ett tillägg till föreningarna p.g.a.
Covid-19 ett sk. Covid-bidrag som betalas ut tillfälligt i år.
Vi är fortfarande mitt i pandemin även om man kan se att smittspridningen har
minskat. Antalet personer inlagda för sluten vård har en nedåtgående
förändring. IVA ligger kvar på samma höga nivå med inlagda Covid-patienter
trots att det förväntas sjuka.
I våra verksamheter har vi idag ingen känd smitta. Spårning har gjorts men har
inte visat något.
Rekommendationerna är förlängda till den 16 maj vilka är att vi ska träffa så få
människor som möjligt, endast umgås med de allra närmaste, man ska stanna
hemma vid minsta symtom, man ska jobba hemifrån i möjligaste mån, använda
munskydd, inte vistas i handeln i onödan.
Förebyggande enhetens verksamheter har inte ställts in utan man har snarare
tänkt om.
Daglig verksamhet – Positivt med Allégården där vi fått flytta in verksamheten.
Delar socialpsykiatri och social sysselsättning.

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Fråga: När kommer verksamheten starta på Allégården?
- Vi kommer att få tillgång till lokalerna i början av maj, men vi har inget
startdatum än, det är på gång.

§ 12 Förebyggande enheten
Mirjam Brocknäs, enhetschef på Förebyggande enheten, informerar om:
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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Datum

2021-05-06

Mirjam visar en film från äldreboende med terapihunden Nellie som
tillsammans med terapihundsföraren Anette sprider glädje på äldreboendet. Det
finns en till terapihund som heter Benji och han praktiserar just nu på
Kungsgården.
Förebyggande enhetens sommarprogram med bland annat:
- Internationella seniorkampen, en tävlings om pågår 21 juni-21 augusti.
- Digital teknikgrupp samt teknikbussen.
- Volontärverksamhet – Språkcafé med promenad eller videosamtal.
- Anhörigverksamhet – Digital anhörigkväll med avslappning 26 maj.
Sommarprogrammet bifogas.
Finsktalande äldre med demenssjukdom – grupp. Svårt att nå ut till dom.
Minidemensvänner – Möte mellan barn o äldre. Kungsgården samarbetar med
en tysk grupp på Lillsjöskolan och modersmålsenheten. Det finns en
tysktalande dam som är jätteglad att få träffa barnen (digitalt) och få prata
tyska. De lär av varandra.
Kommuner runtikring är väldigt imponerade och intresserade av vårt arbete
med förebyggande arbete.
Kvistaberg – Sinnes stig! Fick projektmedel och då skapade vi en sinnes stig,
en fin stig med äppellund. Kommer finnas olika stationer där man kan få mer
stimulans. (Önskemål om att komma dit och få se hur den ser ut).
Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent, informerar om aktiviteter inom
anhörigstöd:
Strategiska arbetet med anhörigstödsutbildning. 3 timmars utbildning med
diskussioner och webbutbildning som syftar till att prata om anhörigstöd.
Norrgården och Kungsgården har fått en 3-timmars utbildning och även
personalen inom gruppboende (LSS) har gått anhörigstödsutbildningen.
Möjligheten att ansökan om Må-bra-check även i år. Ny blankett.
Promenadmöten är väldigt positivt. Anhöriggruppen i Kungsängen går på
tisdagar vid Lillsjön.
Nätverk där alla anhörigkonsulenter i Stockholm län samverkar.

§ 13 Rapport från anhörigföreningarna
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Upplands-Bro Anhörigförening
Lars Kling och Berith Löfgren-Andersson, Upplands-Bro Anhörigförening,
informerar om:
- Hoppas på att kunna genomföra höstens program med olika föreläsningar och
andra aktiviteter.
- Sommarfest utomhus vid Kvistaberg i juni.
- Årsmöte
- Personliga kontakter och telefonsamtal.
- ”Vägra skuld” – föreställning i oktober.
Svenska kyrkan i Bro
Katarina Lundström Thompson, Svenska kyrkan Bro, informerar om:
Anhöriga har burit ett tungt lass under pandemin. Kyrkan stöttar.
Svenska kyrkan i Kungsängen
Susanna Lillsjö, Svenska kyrkan Kungsängen och Västra-Ryd, informerar om:
- Walk and talk - samtal utomhus.
- Mycket telefonsamtal
- Retreat-verksamhet för anhöriga. Önskar starta i höst.
- Träffar förebyggande enheten med jämna mellanrum. Digital träffpunkt för
äldre. Representanter från Kvistaberg och kungsgården samt servicehuset.
Attention Järfälla Upplands-Bro
Jennie Rinaldo - Samverkar med skolteamet.
- Förbundsstämma den 2 maj.
- Socialtjänsten ska få utbildning i NPF (Neuropsykiatriska funktionshinder).
- Sociala skolteamet – samverkan mellan utbildningskontoret och
socialkontoret.
- Workshop 7 maj 2021 – kartlägga hemmasittande elever.
- Anhörigstöd: samtal från familjer inkopplade på socialtjänsten, skolor,
barnskyddstid, anmälningar. Vi måste arbeta förebyggande och samarbetar
gärna med kyrkan kring detta.
- Lokalt runt anhörigstöd: Far- och morföräldrar som behöver stöd som är
oroliga för sina barn och barnbarn. Vi behöver syskonstöd också. Kuratorerna
räcker inte riktigt till.
- Digitala träffar – för föräldrar med egna diagnoser.
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- Mycket aktivitet i Järfälla kommun och vi borde dra nytta av det och
samarbeta över kommungränserna.
- Samordning kring frågor om NPF diagnoser – Nätverka inom kommunen för
att sprida gemensam kunskap. Kan bli ett temaärende till socialnämnden.
Kontaktuppgifter till Jennie Rinaldo:
RINALDO CONSULTING
Tel.nr: 070-820 08 20
E-post: jennie@rinaldoconsulting.se

§ 14 Anhörigdagen
Anhörigdagen – Förra året hade vi anhörigvecka. Kan tänkas att vi gör så även
i år.
Viktigt att vända sig till yngre anhöriga också.
Alzheimerdagen planeras att hållas men förbereder för olika scenarier inför den
21 september och vi har reserverat en tekniker för ett ev. digitalt möte.
10-årsjubileum för Alzheimerdagen blev inställt år 2020 p.g.a. corona och
planeras att firas i år istället.

§ 15 Kommande sammanträden
•

9 september kl. 15:00-16:30

•

25 november kl. 15:00-16:30
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