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Nyhetsbrev Juni/2015

Vårt första nyhetsbrev
Det här nyhetsbrevet ingår som en del i den informationspolicy
Omsorgsstyrelsen beslutade om i mars 2015. Målsättningen
med policyn är att vi ska förbättra kommunikationen med
medborgarna. De ska få kunskap om vad de kan förvänta sig av
vår verksamhet. Vi vill också öka kunskapen om hur de politiska
besluten tas, den påverkansmöjlighet medborgarna har samt att
de ska räkna med att bli positivt bemötta. Avsikten är också att
nyheter och förändringar i vår verksamhet ska förmedlas till
medborgarna.
Den viktigaste informationskanalen är Avesta kommuns hemsida
www.avesta.se, där all betydelsefull information ska finnas.
Nyhetsbrevet kan ses som ett komplement till hemsidan.
Nyhetsbrevet kommer att finnas publicerat på hemsidan och
distribueras via e-post till anmälda intresserade. Målsättningen
är att nyhetsbrevet ska ges ut i anslutning till Omsorgsstyrelsens
ordinarie sammanträden – ungefär en gång i månaden. Vill du
ha nyhetsbrevet? Skicka intresseanmälan till omsorg@avesta.se

Inga-Lill Pettersson, Anna Åsberg och Malin Gustafsson arbetar
i Rågen hemtjänst centrala Avesta

Medborgarförslag- Din
möjlighet att påverka
kommunal
verksamhet

Den som är folkbokförd i
kommunen kan lämna
medborgarförslag till
kommunfullmäktige.
Medborgarförslag kan
lämnas om allt som rör
kommunal verksamhet
vilket ger medborgarna
möjlighet att påverka och
förbättra våra
verksamheter.
Kommunfullmäktige
beslutar vilken styrelse som
ska handlägga och fatta
beslut i
medborgarförslaget. Mer
information
om medborgarförslag finns
på kommunens hemsida.

Beslut från
omsorgsstyrelsen

Månadens verksamhet Hemtjänst
Visionen för Omsorgsförvaltningen i Avesta kommun är ”Rätt
insats i Rätt tid” och vi ska ha ett förhållningssätt i våra
verksamheter som bygger på människovärde. Vår hemtjänst är
bra och enligt Socialstyrelsens undersökning Öppna Jämförelser
från 2014 så är 92 procent av våra brukare nöjda med helheten
av de insatser som hemtjänsten utför.
Hemtjänsten i Avesta kommun består av fyra
hemtjänstområden, centrala Avesta, Skogsbo, Krylbo och
Horndal. Personalen i hemtjänsten arbetar mellan 6.45 och
22.00 och under natten tjänstgör två nattpatruller. Inom
hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Våra
verksamheter växer vilket till stor del beror på en åldrande
befolkning. Att utbilda sig inom vård och omsorg ger stora

På Omsorgsstyrelsens
sammanträde den 16 juni
beslutades att
förvaltningen ska se över
behovet av
kompetensutveckling för
undersköterskor inom
äldreomsorgen.
Omsorgsstyrelsen
beslutade också att avslå

möjligheter till jobb i framtiden.
Vad är hemtjänst?
Hemtjänsten är omvårdnads- och serviceinsatser som utförs
hemma hos personen. Hemtjänsten arbetar för att underlätta
vardagen genom att stödja i det personer inte klarar på egen
hand. Stödet som ges är exempelvis hjälp med påklädning,
personlig hygien, städning, tvätt och inköp. Vi ger människor
möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.
Vem kan få hemtjänst?
Den som inte själv klarar av att tillgodose sina behov och
behoven inte kan tillgodoses på annat sätt har rätt att ansöka
om hemtjänst. Ansökan lämnas till en handläggare som gör
bedömning och fattar beslut om ansökan ska beviljas eller
avslås. Om hemtjänst beviljats skickas beslutet vidare till den
aktuella hemtjänstgruppen och insatserna startar så fort gruppen
fått beslutet. Inom tre veckor har en genomförandeplan
upprättats för att brukaren ska ha möjlighet att påverka hur
insatserna ska utformas.

medborgarförslaget om
hemlösa i Avesta kommun.
Kommunen kan inte
medverka till ett sådant
boende som föreslås i
medborgarförslaget då det
inte är möjligt för vår
verksamhet att medverka
till en boendeform som
inte motsvarar
lagstiftningens krav. Vill du
veta mer kontakta
utvecklingsledare Eva
Holmqvist via kommunens
växel 0226-645000.

Just nu inom hemtjänsten
Sedan mars 2015 har Avesta kommun infört nya system inom
hemtjänsten vilket innebär att personalen använder
mobiltelefoner för att utföra insatsmätning, låsa upp dörrar och
se sina scheman. Insatsmätningen är till för att säkerställa att
brukaren får de insatser som beviljats. Digitala nycklar leder till
att brukaren snabbare får hjälp vid till exempel ett
trygghetslarm. Personalen avlastas genom att de inte behöver
leta nycklar och har aktuell information om brukarna i
mobiltelefonen. Syftet med förändringen är att underlätta
personalens arbete och förbättra verksamheten ytterligare.

Midsommarfirande
Nu är sommaren äntligen här! Under vecka 26 firar alla våra
äldreboenden midsommar med mat och dans. På bilden ovan
ser ni firandet på äldreboendet Skogsgläntan. Vi vill önska er
alla en riktigt skön sommar med sol, bad och lite mygg.
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