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Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-01 
 

 
 

 

 
 

 

 

Plats och tid Gemaket 15:00-16:30 

  

   
Deltagare Martin Normark (L) Ordförande 

Peter Wissing (M)  

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan 

Kungsängen och Västra-Ryd) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, sekreterare 

Helena Åman, socialchef 

Agneta von Shoting, avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

Mirjam Brocknäs, enhetschef Förebyggande enheten 

Maryam Nouri, anhörigkonsulent 
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§ 23 Ordförande informerar 
Martin Normark, Socialnämndens ordförande informerar om: 
Martin meddelar att detta är hans sista mötet i Anhörigrådet som ordförande i 
Anhörigrådet och socialnämndens ordförande. 

Vad det gäller Färdtjänsten så fungerar det inte tillfredställande. Socialchefen 
meddelar att frågan är lyft inom Storsthlms nätverk och Socialtjänstnätverk där 
de jobbar på att stödja arbetet med upphandling av nytt avtal för färdtjänst. 

Peter Wissing (M) presenterar sig som ny vice ordförande i Socialnämnden 
efter Birgitta Dickson (M).  

§ 24 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
informerar 

Anders Åkerlind, Äldre- och omsorgsnämndens vice ordförande 
Lämnar över ordet till socialchefen. 

§ 25 Socialchefen informerar 
Helena Åman, Socialchefen informerar om: 
Målen för verksamheterna beslutas på kommunfullmäktige den 14 december 
2022 kl. 15.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 

Socialchefer meddelar att de påbörjat arbetet med nämndernas planer för att nå 
kommunplanens mål.  

Projektet ”Äldrevänlig kommun” – dialoger har skett med medborgare på olika 
sätt. Vid årsskiftet ska det finnas underlag för att skicka in ansökan för att bli 
medlem i WHO och vara en Äldrevänlig kommun. 

Nytt LSS-boende på gång i Brunna, Violinvägen, som beräknas vara klart 
2023–2024. 

Broddar delas ut till personer som är 75 år eller äldre. Finns att hämta ut i 
Kontaktcenter både i Bro och i Kungsängen. Information om detta finns på 
hemsidan, Facebook och även i lokaltidningen Mitti. 

Fixartjänsten är en gratis tjänst för personer som är över 70 år eller som har 
särskilda behov. Man kan be om hjälp med till exempel att byta glödlampor så 
man undviker att falla från stolar eller stegar. För beställning av fixartjänsten 
mejlar man till kommun@upplands-bro.se.  

Snöskottning är också en tjänst som kan beställas för personer över 70 år eller 
som har särskilda behov. Dock är denna tjänst inte gratis, den kostar 110 
kr/timme. För att få hjälp med snöskottning till exempel utanför entréer, 

mailto:kommun@upplands-bro.se
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brevlådan eller fram till soptunnan så kan man mejla till kommun@upplands-
bro.se. 

§ 26 Förebyggande enheten informerar 
Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten informerar om: 
Nyanställda inom förebyggande enheten: 

- Fredrik – teknikhjälp 

- Hanna Slotte – undersköterska med specialkunskap om demens 

- En ny på dagverksamheten 

Dansprojektet – dansare från operan kom och dansade med de äldre dementa. 
Väldigt uppskattad aktivitet och projekt. 

Maryam Nouri, anhörigkonsulent på förebyggande enheten informerar 
om: 
PP-presentation bifogas protokollet. 

Rollen som anhörigkonsulent innebär främst att ge råd och stöd till anhöriga 
och även strategiskt.  

Aktiviteter och insatser för anhöriga under hösten 2022: 

- Retreatdagar, 3 tillfällen per termin 

- Workshop för anhöriga, 3 tillfällen 

- Föreläsning – Könsdysfori vid NPF – i samverkan med 12 kommuner 

- Stödsamtal (digitalt, på plats, promenad) 

- Vinteraktiviteter för anhöriga 

- Anhörigstödsutbildning för personal – få anhörigperspektiv i sitt arbete 

Vårens planering 2023: 

- Workshop  

- Retreatdagar 

- Avslappning 

- Samtalsgrupp med tema (NPF, psykisk ohälsa och intellektuell 
funktionsnedsättning 

- Filmvisning ”Kungen av Atlantis” och uppföljningskväll med samtal – 
psykisk ohälsa 

- Stödsamtal (digitalt, på plats, promenad) 

- Uppföljningssamtal efter 3–6 månader 

- Komma ut till verksamheterna 
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- Anhörigstödsutbildning 

- Reflektionstid personal 

Insats Må-Bra-check, äldre- och omsorgsnämnden har med detta i budgeten. 

Vi har en bra verksamhet men det svåra är att nå ut till så många som möjligt, 
allmänheten, andra verksamheter inom kommunen, inte bara socialkontoret 
utan även utbildningskontorets och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 

§ 27 Rapport från anhörigföreningarna 
Anhörigföreningen, inkom med skriftlig inlaga som lästes upp: 
”Vårens program är strax klart och det kommer innehålla bland annat 
gästföreläsare kring barn som anhöriga och även en filmkväll kring psykisk 
ohälsa som följs upp med samtalskväll.  

Retreatdagarna fortsätter som tidigare ihop med Svenska Kyrkan o 
Förebyggande enheten.  

Planering för en sommarfest eventuellt ihop med Anhörigföreningen i Håbo 
kommun.” 

Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö 
informerar om: 
Fika med handarbete anordnas. 

Retreatdagarna fortsätter som tidigare ihop med Förebyggande enheten. 

Planer på att anordna retreater för familjer där både barn och förälder skulle 
behöva retreatdag för återhämtning. Till exempel föräldrar som har barn med 
NPF. 

§ 28 Övriga frågor 
Korttidsboende för anhöriga – Finns behovet och hur skulle det kunna 
anordnas? Socialkontoret tackar för idén och tar med sig tankarna om detta. 

Kvistaberg – dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom, måndag-
fredag. 

§ 29 Förslag på sammanträdestider för 2023 
Föreslagna sammanträdestider för 2023 fastställs enligt nedan: 

• 9 februari 2023 
• 4 maj 2023 
• 14 september 2023 
• 30 november 2023 
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