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Regeringen satsar på
ökad bemanning

Foto: Martina
Huber/Regeringskansliet

Övre raden från vänster: Marie Wennesjö, Pierre Romare,
Tobias Birgersson, Lotta Alvarsson. Nedre raden från vänster:
Jonna Bladlund, Michaela Morelius, Annika Janols.

Skriv i bild - en daglig verksamhet
i Avesta
Människor med bestående funktionsnedsättning kan enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - ha rätt
att få olika former av hjälp från kommunen. LSS har skapats för
att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva
som andra. En hjälp som kan fås via LSS är daglig verksamhet.
Skriv i Bild är en av sju dagliga verksamheter i Avesta kommun.
Det är åtta deltagare inskrivna i vår grupp med lite skiftande
arbetstider. Vi är två habiliteringshandledare som jobbar i
gruppen.
Vi använder datorer mycket i vår verksamhet. Vår största
arbetsuppgift är att tillverka kommunikationshjälpmedel till
kommunens olika verksamheter. Vi tillverkar bland annat
scheman och bilder med text och symboler. Vi hjälper till med
tips om hur och vad som kan vara lämpligt att använda
beroende på behovet.
En annan stor del av vårt arbete är att utforma, sätta ihop och
skriva ut olika sorters informationsbroschyrer som kommunen kan
behöva, men vi gör även liknande arbeten till privata
verksamheter och personer. Alla är välkomna och vi hjälper till
med det vi kan. Vi tillverkar även visitkort till både
kommunanställda och privatpersoner.
I vår verksamhet gör vi även en egen tidning, Glada Bladet. Där
får den som vill vara med och skriva om saker man gjort. Den är
lättläst och med mycket bilder.

Under hösten 2015
fördelar regeringen 995
miljoner kronor till ökad
bemanning inom
äldreomsorgen i hela
landet. För äldreomsorgen
i Avesta så innebär det att
vi får 2,9 miljoner kronor
för perioden 1/7-31/12
2015.
Omsorgsstyrelsen
beslutade den 18
augusti att med stöd av
dessa pengar anställa nio
undersköterskor, en
sjuksköterska och en
fysioterapeut inom de
verksamheter där behovet
är störst.

Beslut från
Omsorgsstyrelsen

Styrelsen beslutade om
budgetanpassningar för
2015, då nuvarande
prognos pekar på ett
underskott på ca 3 miljoner
kronor. Följande förslag

från förvaltningen
godkändes.
-Stopp för köp av externa
konsulter och från
bemanningsföretag.
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Läger för unga anhöriga
För femte året i rad arrangerades läger för unga anhöriga vars
föräldrar har drabbats av demenssjukdom på Sjöviks
folkhögskola i Avesta. Lägret anordnas i samarbete mellan
Avesta kommun och Alzheimerfonden. Under torsdagen den 13
augusti kom de 21 ungdomarna till ett strålande vackert Sjövik.
Samtidigt kom också representanter för anhörigstöd från Norra
och Södra Sverige som förhoppningsvis ska ta emot
stafettpinnen så att det nästa år finns fler läger utspridda över
landet. Det har varit intensiva dagar, kvällar som ibland även
gått över till del av natt.

-Övertidsstopp för alla
verksamheter. Om
bemanningspool,
disponibel tid eller
timvikarier inte räcker till i
arbetet med omvårdnad
eller hälso- och sjukvård
delegeras
beslutanderätten om
övertid till
resultatenhetschef.
-Bistånd till externa
placeringar i hem för vård
eller boende delegeras till
utskott.
-Bistånd till korttidsvård
delegeras till enhetschef.

Lägret är ett tillfälle för dessa unga anhöriga att prata, dela
med sig eller bara lyssna. Helgen är fylld av olika typer av
aktiviteter. De får möjlighet att lyssna på andras livsresor, delta
på intressanta föreläsningar, pröva medicinsk yoga och taktil
massage men också grilla, fiska, spela brännboll eller bara ta
det lugnt. Mottot är att man själv bestämmer hur delaktig man
vill vara. Det är ok att vara som man är.
Den tacksamhet som alla ungdomar visat för att få komma och
delta berörde ledarna för lägret djupt och den genomsyrade
också de skriftliga utvärderingar som alla lämnade in. ”Solsken,
prat, lek, skratt, tårar och massor med öppna hjärtan. Lägret har
som vanligt varit den bästa helgen på hela året, må ni aldrig få
slut på pengar till det här, det behövs! Puss & Kram på er”
Vill du ha nyhetsbrevet? Anmäl dig via länken till formuläret
Ansvarig utgivare: Förvaltningchef Carina Johansson
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