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• Verksamhetschef:  
Karoline Lundvall 
08-580 229 28 
Karoline.lundvall@jarfalla.se 

Ansvarar för  

• Stöd och förebyggande, tidigare Hemstöd 
• Fixartjänst 

• Anhörigkonsulent 

• Demensvårdsutvecklare 

• Volontärsamordnare/ förebyggande hembesök 

• Dagverksamheter 

• Mötesplatser 

 



FIXARTJÄNST 
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• Fixartjänsten finns för dig som är äldre än 70 år och är kostnadsfri.  

• Du kan få hjälp upp till sex timmar per år och hushåll.  

• Det spelar ingen roll om du samtidigt har annat stöd från 
kommunen.  

• Personen som kommer hem till dig ska själv kunna utföra det arbete 
som du vill ha hjälp med. Du ordnar med material och Fixartjänsten 
tar med de verktyg som behövs. 

• Rena hantverkstjänster, fastighetsskötsel eller personlig omvårdnad 
ingår inte i fixartjänstens arbetsuppgifter. 

 

 



EXEMPEL PÅ VAD FIXARTJÄNSTEN KAN HJÄLPA TILL MED 
 
 

2016-12-05 JÄRFÄLLA KOMMUN 4 

• Byta glödlampor, proppar och batterier. 

• Lufta element, smörja lås och dörrar. 

• Sätta upp tavlor, mindre hyllor, gardiner och liknande. 

• Hämta eller bära upp/ner saker till/från vind och källare. 

• Flytta mindre möbler. 

• Fästa upp elkablar, halksäkra mattor.  
 

  Thim Granlund  
  Thim.Granlund@jarfalla.se 
  08- 580 289 23  



ANHÖRIGKONSULENT 
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• Anna-Lena Eriksson 
08- 580 289 27 
anhorigstod@jarfalla.se 

 

Anhörigkonsulenten finns för dig som vårdar, stöttar eller hjälper 
någon i din närhet som är sjuk eller behöver stöd i vardagen. 

Anhörigkonsulenten: 

• ger råd och vägledning utifrån dina behov. 

• erbjuder anhöriggrupper där du möter andra anhöriga.  

• hjälper dig med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer. 

 

 



DEMENSVÅRDSUTVECKLARE 
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Maud Brantlind  
Maud.brantlind@jarfalla.se 
08-580 290 20 

Uppdrag att bidra till ökad kompetens inom demensområdet, både till 
de som drabbats av demens och deras anhöriga/närstående och till 
personal inom kommunens alla verksamheter ( myndighet, utförare )  

Stödet finns för dig som: 

• har en demenssjukdom. 

• misstänker att du har en demenssjukdom. 

• är anhörig eller orolig.  

• möter personer med demens i ditt arbete. 

 

mailto:Maud.brantlind@jarfalla.se


DEMENSVÅRDSUTVECKLARENS UPPDRAG  
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• Handledning och utbildning till personal i verksamheter (utförare 
och myndigheter) 

• Arrangera och hålla föreläsningar om demens 

• Bistå i utvecklingsarbetet (FOU) mot dagverksamhet och BPSD 

• Implementering av nya riktlinjer för demens i kommunen 

• Uppdatera lokala riktlinjer för demens (hemtjänst, vårdcentral, 
myndighet)  

• Utveckla överenskommelsen om samverkan om demensvården 
mellan olika huvudmän 

 



VOLONTÄRSAMORDNARE / FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 
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Maria Johansson 
Maria.Johansson@jarfalla.se 
08-580 280 15 

I uppdraget ingår:  

• Frivilligsamordning/samverkan med det civila samhället 

• Volontärsamordning dvs. hitta och matcha volontärer med äldre som 
vill ha besök av en volontär 

• Erbjuda hembesök till personer som fyller 85år och bor i eget boende 
och som inte har insatser från kommunen. Ett personligt samtal där 
information ges om kommunens och frivilligorganisationernas olika 
insatser och verksamheter för äldre.  

• Bjuda in personer som fyller 80år till informationstillfällen på någon 
av kommunens mötesplatser.  

mailto:Maria.Johansson@jarfalla.se


DAGVERKSAMHETER 
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• I Järfällas olika dagverksamheter kan du som är äldre eller har en 
demenssjukdom och bor hemma delta i aktiviteter och social 
samvaro. 

• För att delta i dagverksamheten och få turbundna resor dit måste du 
ha ett biståndsbeslut från kommunens handläggare. 

• Dagverksamhet avser vuxna personer som är 65 år och äldre 
(äldreomsorg) såväl som vuxna personer mellan 60 år och 64 år 
(personer med funktionsnedsättning). 

•  Dagverksamhet kan erbjudas om den enskilde inte kan tillgodose 
behovet av social samvaro och aktivitet på egen hand eller på 
annat sätt, till exempel via seniorträffar/mötesplatser samt som 
avlastning för personer som vårdar en närstående i hemmet.  

 

 



DAGVERKSAMHETER I JÄRFÄLLA 
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• Tre dagverksamheter med social inriktning  
• Barkarby dagverksamhet, Jaktplan 2  

• Kallhälls dagverksamhet, Kärnmakargränd 3 

• Dagverksamhet Mingla, Birgittavägen 6 (Kastanjens äldreboende)  

• Tre dagverksamheter med demensinriktning 
• Jakobsbergs dagverksamhet, Snapphanevägen 22 

• Oasens dagverksamhet, Nibblevägen 15 

•  Finska dagverksamheten i Barkarby, Jaktplan 2 

en dagverksamhet med finskinriktning, finsktalande personal 



SYFTET MED DAGVERKSAMHET 
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• Dagverksamhet ska syfta till att skapa ett socialt innehåll i vardagen 
och därmed stärka deltagarens fysiska och psykiska välbefinnande. 

•  Insatsen är ett viktigt komplement till hemtjänst och som avlastning 
för anhöriga som vårdar närstående.  

• Genom social stimulans och aktivering ska dagverksamhet bidra till 
att bryta ensamhet och isolering och erbjuda regelbundna och 
näringsriktiga måltider.  

• Dagverksamheten ska också bidra till att hjälpa deltagaren att 
bibehålla psykiska och fysiska funktioner. 

 



VAD GÖR EN PÅ EN DAGVERKSAMHET 
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Här finns många aktiviteter som sker både i grupp och individuellt, till 
exempel promenader, sång och musik, högläsning, kortspel, bakning 
och sittgymnastik mm. 
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MÖTESPLATSER I JÄRFÄLLA 
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2019 
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• Till Mötesplatsen är alla seniorer välkomna (65+) för att delta i 
aktiviteter, sitta och prata över en kopp kaffe, läsa tidningen eller 
bara umgås med varandra. 

 

• Vi har öppet måndag till fredag hela året - förutom på röda dagar då 
verksamheten är stängd. 

 

• Våra öppettider är mellan kl. 09.30 – 17.00.  

 



HITTA TILL MÖTESPLATSEN I KALLHÄLL 
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Besöksadress: 

Kärnmakargränd 3 

600 m från Kallhälls 

station. 

Närmaste busshållplats: 

Kärnmakargränd 

Där buss 547 och 560 

stannar. 

 



HITTA TILL MÖTESPLATSEN I BARKARBY 
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• Besöksadress:  
Jaktplan 2 

• 500m från Barkarby 
station. 

• Närmaste busshållplats: 
Barkarby station  

 



HITTA TILL MÖTESPLATSEN I JAKOBSBERG 
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Besöksadress: 

Birgittavägen 6 i Jakobsberg  

(Kastanjens äldreboende) 

900m från Jakobsbergs station 

 



VI ERBJUDER:  

• En trygg och hemlik miljö med en välkomnande hjärtlig atmosfär, hit är alla välkomna. 

• På Mötesplatserna finns vi aktivitetsamordnare som har till uppgift att starta upp 
aktiviteter och cirklar i samverkan med seniorer och volontärer. Aktiviteter och cirklar 
hålls sedan av volontärer eller pensionärsorganisationer men naturligtvis finns vi 
aktivitetsamordnarna kvar som stöd. 

• Cirklar som drivs av seniorer eller av pensionärsorganisationer som t.ex. PRO m.fl. 

• Sittgymnastik två gånger i veckan och tillgång till gym och bastu. 

• Snickeri och vävstolar.  

• Surfakut, Datapunkt m.m. 

• Filmvisning 



•   

• Mötesplatsens Café Kärnan  i Kallhäll är öppen varannan fredag  mellan kl. 13.00- 15.00. 

•  Cafét på Barkarby Mötesplats drivs av Bror´s hörna dagligverksamhet,  
 öppettider 09.00 -15.00. 

• I Barkarby och Kallhäll finns Restauranger som har öppet dagligen  
(även röda dagar)  
mellan kl. 11.00 – 14.00. (fullständiga rättigheter). 

 

 



MÖTESPLATSEN I JAKOBSBERG, MINGLA 
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• Mingla är en mötesplats i Kastanjens äldreboende. Öppen 
mötesplats tisdagar, torsdagar och fredagar 09.00 – 15.00.Här kan 
du delta i aktiviteter minst två gånger om dagen, oftast klockan 
10.30 och 14.00. Måndagar och onsdagar är det social 
dagverksamhet i lokalerna. 

• På mötesplatsen Mingla kan du ta en kopp kaffe, prata en stund 
eller delta i aktiviteter. 

• Exempel på aktiviteter är sångstund, bingo, bio, bowling, 
musikunderhållning och kaffestund. 

• Du är även välkommen att bara sitta och läsa, fika, spela spel eller 
ta en pratstund med övriga gäster. 
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KONTAKTINFORMATION  

För mer information - när vi har trivselkvällar, modevisningar, underhållning m.m. – se 

anslagen som kommer upp på våra anslagstavlor.  

Du kan också gå in på vår hemsida www.jarfalla.se för mer information. 

Kontaktuppgifter: 

Madelene.enström@jarfalla.se tel. 08-580 296 44 (Kallhäll) 

gunilla.dahlen@jarfalla.se tel. 08-580 282 07 (Barkarby) 

Mingla tel. 08-580 294 63 

motesplatserna@jarfalla.se 

 

http://www.jarfalla.se/
mailto:Madelene.enström@jarfalla.se
mailto:gunilla.dahlen@jarfalla.se
mailto:motesplatserna@jarfalla.se

