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Plats och tid Gemaket 09:00-11:00 

  

   
Deltagare 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) 

Jennie Rinaldo (Attention Järfälla 

Upplands-Bro) 

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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§ 16 Ordförande informerar 
Martin Normark, Socialnämndens ordförande välkomnar alla till mötet. Det 
märks att vi kan börja träffas igen lite smått och det känns väldigt bra och man 
inser att det är viktigt med gemenskap och umgänge. 

§ 17 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
informerar 

Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om att 
höstens första sammanträde i Äldre- och omsorgsnämndens kommer att ske 27 
september. 

Det har varit lugnt i sommar och besökare har kunnat få komma in på 
äldreboendena och hälsa på. 

Tina berättar om att hon får veckobrev från äldreboenden om aktiviteter som 
genomförs på de olika boendena. 

Ser fram emot en trevlig höst med Alzheimerdagen och Anhörigdagen som 
kommer att uppmärksammas samt Anhörigveckan. 

§ 18 Socialchefen informerar 
Helena Åman, Socialchefen informerar om: 

• Det har varit en bra sommar i verksamheterna. Det har dock varit lite 
bekymmer med bemanning (vad det beror på är svårt att säga säkert). 

• Samhället i stort – Händelsen i bro där en barnfamilj i en bil blev utsatt 
för en beskjutning lämnades över till polisen. Socialen kunde inte 
ingripa då de misstänkta var unga vuxna. 

• Anhörigveckan – Biståndsenheten kommer öppna upp i Kundcenter för 
att kunna möta medborgare och svara på en del frågor. 

• Statsbidrag – Insatser inom äldreomsorgen, från 1 september kommer 
en controller som ska samordna arbetet med de olika statsbidragen. 

• Handlingsplan – VHO:s standard gällande ett äldrevänligt 
samhälle/kommun. Projektet är övergripande. 

• Restriktioner lyfts fr.o.m. 1 oktober, vi kan då öppna upp olika lokaler 
och verksamheter. 

• Daglig verksamhet inom LSS har jobbat på ett pandemisäkert sätt 
hittills. Verksamheten öppnas upp och kommer att flytta in i gamla 
Allégården som också ska byta namn. 

• Café fjärilen har varit stängd hittills och lokalen har använts till daglig 
verksamhet men kommer att öppnas upp igen. 
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• Lokalen på Blomstervägen 7 kommer att stå till daglig verksamhets 
förfogande. Planering pågår med inriktning. 

• Bergvik hade inriktning med odling och trädgårdsarbete. Ändras till att 
vara öppet för alla.  

• Angående Covid - Vi har klarat oss en längre tid nu i våra verksamheter 
utan smitta. Bra jobbat! 

• Det kan komma att bli så att en tredje spruta erbjuds för dom som har 
nedsatt immunförsvar. 

Fråga om munskydd och visir kommer sluta användas från 1 oktober? – Svar: 
Vi har inte fått några nya direktiv gällande det. 

Fråga om restriktionerna släpps om hur många man får träffas i lokalerna? – 
Svar: Vi återkommer med svar efter samtal med MAS. 

§ 19 Förebyggande enheten informerar 
Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten informerar om: 

• Ett höstprogram är under arbete och förväntas vara klart inom kort.  

• Mötesplatser – Personer över 65 år med utländsk bakgrund. Fråga: Hur 
når ni dom? – Svar: Projektanställd Bella tar kontakt med 
arbetsförmedlingen, SFI och migrationsverket för att kunna kartlägga 
vart vi kan finna dessa. 

• Program för anhörigveckan bifogas protokollet. 

• Event – Alzheimerdagen den 21 september 2021 där vi firar 10-
årsjubileumet som vi inte kunde uppmärksamma förra året p.g.a. 
corona. Anmälan krävs då det är begränsat med platser, 50 personer. 
(bilaga till protokollet). 

• Föreläsningen – ”Balansera mera” den 5 oktober. 

• Anhörigdagen den 6 oktober 2021. 

• Maryam jobbar 100% med anhörigstöd, kommer att studera 40% från 
och med v.38. Anette Holm jobbar med volontärer. Nu till hösten 
anordnas extra samtalsgrupp med en extern person för anhöriga som 
ersättning för Maryams studietid. 

• Internationellt känd balettmästare – Dagverksamheten för personer med 
demens och boende från Kungsgården. 

• Besöksvärdinna som extra personal för att har större service och 
kontroll på besökare (antal, använder munskydd). 

• Konstnärer som varit på bland annat Norrgården, projektet var 
uppskattat men stoppades under pandemin. Man vill gärna starta upp 
detta igen. Det finns möjlighet att ta ersättning från Rotary. 
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§ 20 Rapport från anhörigföreningarna 
Anhörigföreningen, Alf Andersson och Berith Löfgren-Andersson 
informerar om: 

• I nästan 1,5 år har vi arbetat på annat sätt p.g.a. pandemin men vi har 
inte stängt ner.  

• Vi har haft ett föredrag om epilepsi och anhöriga i den situationen. 

• Nästa insats är att delta i Alzheimerdagen som utställare. 

• Nationella Anhörigdagen – Vi arrangerar teater på anhörigdagen, kl. 
18.00, gratis inträde. Uppmanar kommunen att delta. 

• Olika aktiviteter som kommer att genomföras under hösten 
(höstprogram bifogas protokollet). Bland annat Retreatdag för anhöriga 
till personer med demenssjukdom som görs i samverkan med 
förebyggande enheten och Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö 
informerar om: 

• Retreatdag – Västra Ryd har olika byggnader som Kyrkan, Trollenäs, 
Pilgrimsgården - Bada bastu, vila, massage, besökshunden Nellie, 
frukost – lunch – fika. (Vi kommer att utvärdera efter varje tillfälle för 
att se intresse och hur vi kan utveckla detta). 

• Vi erbjuder möjlighet att boka in samtalsträffar. 

• Café-verksamheten i Klockargården är öppen måndag – onsdag kl.13-
15. 

• Inför 2022 planeras att starta en studiecirkel - Studiecirkel TRUST, tillit 
ur stöd: studiematreal framtaget tillsammans med föräldrar med 
erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning. (Riktar sig till samma målgrupp). 

Attention Järfälla Upplands-Bro, Jennie Rinaldo informerar om: 
• Syskonstöd saknas! Det finns inget erbjudande om syskonstöd till 

mindre syskon, varken via BUP, habiliteringen eller Socialtjänsten. 
Man ser att detta är något som många familjer påverkas utav. 

• Anhörigstöd för barn och ungdomar behöver lyftas. 
• Enkät visar på oro inför skolstarten: Attention har gjort en stor 

enkätundersökning med över 5 600 svarande på temat skolstart. 65 % 
av eleverna med NPF känner oro inför terminsstarten. För deras 
föräldrar är siffran hela 75 %. Attention uppmanar nu skolledare och 
huvudmän att agera för en förändring. Våra förslag inkluderar 
fördjupad kunskap om NPF för all skolpersonal, utbyggd elevhälsa, mer 
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ansvar för elevernas interaktion utanför klassrummet samt bättre 
samverkan med elev, föräldrar, BUP och andra aktörer. 

Några resultat av enkäten:  

 Möts av bristande kunskap om NPF i skolan (67%) 
 Får inte det stöd och de anpassningar som eleven behöver och har 

rätt till (73%) 
 Plågas av en stökig miljö i skolan (52%) 
 Är eller har varit utsatt för mobbing i skolan (28%) 
 Får sänkt självkänsla av skolan (78%) 
 Upplever psykisk ohälsa p.ga skolan (68%) 
 Vill inte gå till skolan (64%) 
 Har hög skolfrånvaro (48%) 
 Skolan har inte en utarbetad plan för att få tillbaka eleven på heltid 

(75%) 
 Föräldrar upplever en sämre psykiska hälsa p.g a att det inte fungera 

i skolan (71%)  
 Föräldrar har gått ner i arbetstid för att kunna stödja barnet i skolan 

(42%) 
 

• Järfälla kommun har anställt en NPF-koordinator som vi och 
kommunen borde kunna samarbeta med. 

• Ordförande i Attention Järfälla/UpplandsBro, Jiang Millington har 
skrivit en bok tillsammans med Alexander Skytte som nått topplistorna 
i bokhandeln - Autistens överlevnadsguide till skolan. 

• Föräldraträffar kommer att anordnas och även ”häng i hallen”. 

• Vi behöver jobba tillsammans med utbildningskontoret eller något 
utbildningsråd. 

§ 23 Kommande möten 
• 25 november 2021 kl. 15:00-16:30 
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