PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kansliavdelningen
Plats och tid

Dävensö, 15:00-16:30

Deltagare

Martin Normark (L) Ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Kerstin Ahlin (S)
Alf Andersson (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan
Kungsängen och Västra-Ryd)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, sekreterare
Helena Åhman, socialchef
Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten
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§ 22 Ordförande informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande informerar om:
Beslut om att avbryta upphandling gällande LSS-boende och vidareutveckla
egen regi. Nya boenden kan komma att läggas ut på andra aktörer.
Verksamhetsplan 2022 – nya resurser och prioriteringar, fokus på barn och
ungdom. Arbetsmarknadsavdelningen vill utvecklas.

§ 23 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
informerar
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om:
Verksamhetsplan 2022 – budget.
Vid nyrekrytering ska vi ställa krav på att personalen som arbetar inom vård
och omsorg har som minst undersköterskeutbildning.
Satsar på att utöka språkkompetensen med särskild satsning på yrkessvenska.

§ 24 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchefen informerar om:
Covid-19: Vi har haft en lång period utan smitta i våra verksamheter trots att
det finns i kommunen. Vaccineringen av dos 3 är påbörjad.
Säsongsinfluensan tros bli kraftigare i år. Personalen erbjuds vaccin. Hyr in sig
på skoga kyrka där vaccineringen kan ske.
Nämndens mål.
Vi ska bli en äldrevänlig kommun.
Undersköterska som yrkestitel – uppfyller kompetenskrav.
Erbjudande om att få hembesök eller komma på besök hos en
biståndshandläggare. Informationen kan skickas hem om man inte vill träffa
någon.
Daglig verksamhet ska kunna erbjuda arbete 30–40 timmar per vecka.
Torget 4 – Arbete, försörjning och integrationsenheten (AFI) ser över
möjligheten att öppna upp kaféverksamhet.
Socialchefsdagarna – Vi måste bevaka barn och ungdomar som haft problem
under pandemin.
Socialnämndens ordförande och Socialchefen ska till Origo – Föreläsning om
hedersrelaterat våld och förtryck.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Förebyggande enheten informerar
Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten informerar om:
Rekrytering pågår bland annat för tekniktjänsten. Ny biträdande chef till
Kungsgården och Norrgården ska också rekryteras.
Programmet har mejlats ut till alla i anhörigrådet. Fullspäckat program.
Alzheimerdagen och Anhörigveckan har vi genomfört.
Karate och Zumba är några aktiviteter som vi startat och som verkligen
uppskattas.
Retreatdagar – samarbete mellan anhörigföreningen och Svenska Kyrkan.
Maryam anhörigkonsulent studerar på 40 %. Hon har jobbat mycket med
mindfulness.
Fortsatt samverkan med barn, nu har vi samverkan med en förskola som har
väldigt små barn.

§ 26 Rapport från anhörigföreningarna
Anhörigföreningen, Alf Andersson informerar om:
Vår verksamhet riktar sig till alla åldrar. Arbetar med stöd till anhöriga som har
känslor som skuld och skam.
Vi har haft tre Retreatdagar under senare delen av hösten. Vi har fastställt tre
dagar till under våren. Västra Ryd har bäst förutsättningar för lokaler så det är
där vi håller dessa dagar. Detta är en verksamhet som är väldigt viktig och vi
ser att deltagare återkommer vilket visar att det är uppskattat. Det goda
samarbetet mellan ingående parter, förebyggande enheten och Svenska kyrkan,
under retreatdagarna bådar gott för fortsatta retreatdagar och även andra
gemensamma aktiviteter.
Anhörigföreningen erbjuder stöd för barn som har anhöriga som har olika
missbruk eller problem. Det är viktigt att barn får anhörigstöd.
Vi jobbar med vår verksamhetsplan för 2022.
Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö
informerar om:
Retreatdagarna innebär att vi börjar dagen med drop in frukost kl. 9.30-10.00 i
Kungsängen-Västra Ryd församling (Gällöfstavägen 58). Det kommer även att
bjudas på lunch och fika. Vi avslutar dagen kl. 15.30.
Under dagen kommer det finnas möjlighet att delta i olika aktiviteter både
inomhus och utomhus. Du väljer själv vilka aktiviteter du vill delta i:
•
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•

Enskilda samtal med anhörigkonsulent, personal från Svenska kyrkan
och Anhörigföreningen i Upplands-Bro kommun

•

Enskild vilostund

•

Promenad ”Pärlstigen”

•

Bastu (ta med handduk och badtofflor)

•

Terapihund (Besökshunden Nellie har hälsat på vilket varit uppskattat).

•

Avslappning

•

Information från Anhörigföreningen

Utöver retreatdagar anordnas även:
•

Fika i Klockargården måndag-onsdag kl. 13-15.

•

Ungdoms häng.

•

Familjefredag i Brunnagården en gång i månaden. En mötesplats för
stora och små. Öppet hus kl. 15.30-17.00 med lek, rita och pyssla.
Andakt kl. 17.15 samt gemensam måltid kl. 18.00. Kostnad 50 kr per
vuxen, gratis för barn.

Tina föreslår att anhörigrådet ska få åka på en Retreatdag. Vi siktar på att det
blir den 5 maj 2022 från lunch och framåt. Susanna kontaktar sekreterare för
rådet angående detaljerna.

§ 28 Förslag på nästa års sammanträdestider:
• 10 februari 2022 kl. 15:00-16:30
• 5 maj 2022 kl. 15:00-16:30
• 15 september 2022 kl. 15:00-16:30
• 1 december 2022 kl. 15:00-16:30
Tiderna fastställs.
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