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Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 
 

 
 

 

 
 

 

 

Plats och tid Gemaket 15:00-16:30 

  

   
Deltagare Martin Normark (L) Ordförande 

Birgitta Dickson (M) Vice ordförande 

Tina Teljstedt (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Alf Andersson (Upplands-Bro 

Anhörigförening) 

Kling (Upplands-Bro Anhörigförening) 

Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan 

Kungsängen och Västra-Ryd) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, sekreterare 

Helena Åhman, socialchef 

Agneta von Shoting, avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten 
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Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 1 Ordförande informerar 
Martin Normark, Socialnämndens ordförande informerar om: 
Öppnar mötet och lämnar över ordet till Äldre- och omsorgsnämndens 
ordförande. 

§ 2 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
informerar 

Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om: 
Kommunen har delat ut gratis broddar till personer över 75 år. Dessa tog 
snabbt slut så fler beställdes in. 

§ 3 Socialchefen informerar 
Helena Åman, Socialchefen informerar om: 

Covid-19 
• Personalbortfall i alla socialkontorets verksamheter samt även i 

förskolor och skolor.  

• Mirjam och hennes personal har fått gå in och jobba i verksamheterna 
pga. personalbrist. 

• Samhället öppnades igår och det finns en oro för smittspridningen i 
samhället. 

• I vård och omsorg kvarstår kravet på skyddsutrustning och provtagning 
samt smittspårning. Vi håller samma nivå som tidigare. 

• Förhandsbesked om att det är dags att ansöka om föreningsbidrag. 

• Förebyggande verksamhet - programmet håller på att slutföras. 

§ 4 Förebyggande enheten informerar 
Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten informerar om: 
Kungsgården drabbades hård av Covid-19 med 87 % personalfrånvaro, men de 
klarade detta galant. 

Verksamheten pågår med säkra förutsättningar. 

 

Birgitta Dickson berättar om: 

• När de äldre dementa fick måla och hur uppskattat det var.  

• Utbildning - demensvänner. 
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• Balettverksamhet med dementa. 

• Konsert önskar anordnas. 

§ 5 Rapport från anhörigföreningarna 
Anhörigföreningen, Alf Andersson, Kling? informerar om: 
De två första planerade aktiviteterna har avbokats. 

Programmet är klart för våren – bifogas. 

Planer för program till hösten pågår. 

Kungsfesten – oklart om genomförande eller inte. 

Anhörigföreningen och kommunen kan göra mycket för anhöriga om man 
jobbar tillsammans.  

Tre retreatdagar bokade under våren, (i samarbete med kyrkan). 

Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö 
informerar om: 
Caféverksamhet startat upp inomhus 

Enskilda samtal med anhöriga. 

Leva vidare-grupp en sorgegrupp, i mars. 

Retreatdagar – samverkan med anhörigförening 

Ny kyrkoherde, Paul Westerlund. 

 

§ 6 Övrigt 
• Förhoppningen är att det blir fika till kommande möten. 

• Nästa sammanträde i Anhörigrådet kommer att hållas i Västra-Ryds 
församlingslokal. 

§ 7 Kommande möten 
• Torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15:00-16:30 
• Onsdagen den 31 augusti 2022 kl. 15:00-16:30 (Nytt datum) 
• Torsdagen den 1 december 2022 kl. 15:00-16:30 
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