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Plats och tid Gemaket 15:00-16:30 

  

   
Deltagare Martin Normark (L) Ordförande 

Tina Teljstedt (KD) 

Kerstin Ahlin (S) 

Hilde Melin (Upplands-Bro 

Anhörigförening) 

Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan 

Kungsängen och Västra-Ryd) 

 

  

Övriga deltagare Cecilia Åkerström Sjöberg, Sekreterare 

Angelica Chibout, t.f. Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen 

Agneta von Shoting, Avdelningschef social- och arbetsmarknads-

avdelningen 

Mirjam Brocknäs, Enhetschef Förebyggande enheten 

Maryam Kormi Nouri, Anhörigkonsulent 
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§ 16 Ordförande informerar 
Martin Normark, Socialnämndens ordförande informerar om: 

• Senaste nämnden blev inställd på grund av att det var för få ärenden 
anmälda. 

• Allmänt: Under sommaren lades mycket fokus på ungdomar. Många 
aktiviteter, sommarjobbare osv. Mycket arbete med ungdomar som rör 
sig i gränslandet till de kriminella nätverken.  

§ 17 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
informerar 

Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar om: 
• Senaste nämnden blev inställd på grund av att det var för få ärenden 

anmälda. 

• Under gårdagens Kommunala Pensionärsråd informerades om 
”Äldrevänlig kommun”-projektet som pågår för fullt. Målet för 
projektet är att en strategisk handlingsplan tas fram samt att kommunen 
blir medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. 

• Covidvaccination på boenden startar nästa vecka och information sprids 
till personal var man kan boka vaccination. Vaccinationsbussen kan 
återkomma men beslutet ligger hos Regionen. 

§ 18 Socialchefen informerar 
Agneta von Schoting avdelningschef social- och arbetsmarknads-
avdelningen informerar om: 

• Svårt bemanningsläge under sommaren. 

• Covid ökar i verksamheterna och medarbetarna får även information 
om hur man kan boka vaccination.  

• Under augusti har kommunen tagit emot 22 personer från Ukraina. 
Personalen som arbetat med att förbereda mottagandet ska ha beröm. 

• Budget 2023 planeras. 

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

• Förebyggande enhetens höstprogram presenteras, (bifogas till 
protokollet). 

• Flera aktiviteter har öppnat upp igen.  
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• Den 5 oktober kommer förebyggande enheten få tillgång till den nya 
kommunbussen och åka runt i kommunen för att nå fler invånare.  

• Rekryteringar pågår. 

• Under Alzheimerdagen 28 september kommer Dansprojektet för 
demens uppträda.  

• Nytt system för digital tillsyn på natten håller på att installeras.  

• Fråga: Vad händer med teknikbussen? Det är viktigt att undvika digitalt 
utanförskap.  

- Svar: Det finns för närvarande teknikgrupper men ingen buss. 
Förhoppningen är att man ska kunna använda kommunbussen 
regelbundet för teknikutbildning. Det är viktigt att man stärker den 
digitala kunskapen bland äldre. 

Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent informerar om: 
• Hanteringen av kommunens Må-Bra check har förändrats. Ingen direkt 

förändring för sökande men blanketten förändras. 

• Kommunen har blivit kontaktad av Karolinska Institutet angående ett 
projekt om en app för till exempel anhörigkonsulenter och anhöriga.  

• Workshopskvällar för anhöriga. 

§ 20 Rapport från anhörigföreningarna 
Anhörigföreningen, Hilde Melin informerar om: 

• Föreningen har fått nytt kontor på Torget 4 vilket känns bra och är 
tillgängligt för såväl boende som anhöriga.  

• Arbetar med den nationella strategin för anhöriga som vårdar på 
uppdrag av regeringen och Socialstyrelsen. 

• Höstprogrammet presenteras. 

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

• Vid tre tillfällen under hösten anordnas retreat-dagar. 

• Kyrkan erbjuder kostnadsfria enskilda samtal. 

• Enskilda samtal - kostnadsfritt. 

§ 21 Övriga frågor 
• Äldre- och omsorgsnämndens ordförande: Har fått frågan vad 

anhörigrådet gör då Upplands-Bro är en av få kommuner i Sverige som 
har ett råd. Hennes svar är att rådet ger oss ett viktigt forum att dela 
information om olika aktiviteter och utveckla anhörigstödet.  



 
 
 

 PROTOKOLL 4 (4)  

 
Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2022-08-31 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 22 Kommande möten 
• 1 december 2022 
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