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Klubbat i
Omsorgsstyrelsen

Skogsgläntan
Skogsgläntan är ett vård- och
omsorgsboende för personer
som behöver särskild omsorg
dygnet runt. Boendet är
beläget i natursköna Skogsbo.
Skogsgläntan har sammanlagt
78 platser. Det finns tre
boendeenheter, Barret, Lövet
och Eken/Rönnen. Enheterna
har personal dygnet runt. Vårt
uppdrag är att ge dem vi
möter bästa tänkbara
förutsättningar till ett bra liv.

Mohammad Arbabi
enhetschef
Skogsgläntan
- Vi gör vårt yttersta för att
våra äldre ska må bra och ha
det så bra de kan. Vi gör dem
fina i håret vid vår lilla
”hårsalong” här på
avdelningen. Vi tar ut dem
som vill på underhållning och
aktiviteter i vår dagliga
verksamhet, Mittpunkten. På
helger och andra högtider
försöker vi göra det lite extra
trevligt och fint i matsalen så
då dukar vi upp med vinglas
och finporslin.

Musikunderhållning på Mittpunkten med Jonny Göransson.

Mittpunkten
Mittpunkten kallas den dagliga verksamhet som finns på
Skogsgläntan. Här finns dagliga aktiviteter som bingo,
gymnastik, sällskapsspel, målning och dekorering på olika
material m.m. Det finns också möjlighet att prova på att väva.

-Styrelsen beslutade att
inrätta ett Hem för Vård och
Boende (HVB) för
ensamkommande flyktingbarn
med 15 platser. Hemmet
kommer att byggas med hjälp
av inhyrda boendemoduler
på en tomt med tillfälligt
bygglov (3 år).
Förhoppningen är att detta
boende är klart för inflyttning i
mitten av april 2016.
-Styrelsen godkände
förvaltningens
”Kompetensutvecklingsstrategi
för socialtjänsten”. Strategin
är indelad i olika områden. 1.
Övergripande behov för all
personal. 2. Speciella insatser
inom socialpsykiatri. 3.
Speciella insatser inom LSS
(Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade).
Strategin har en
planeringshorisont på 3-5 år
men ska revideras årligen.
-Styrelsen beslutade föreslå
Kommunfullmäktige att
maxtaxan för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt
kommunal hälso- och sjukvård
höjs från 1772 kr per månad
till 1991 kr per månad i
enlighet med regeringens
förslag.

Flyktingsituationen i
Under våren och sommaren planteras blommor och sås frön. Det Avesta mars 2016

händer också att grillen tas fram på uteplatsen. De tillfällen som
ges till utevistelse tas tillvara så mycket som möjligt.
Traditioner som påsk, midsommar och jul uppmärksammas
speciellt. Under julbazaren säljs de saker som ha skapats under
året. Festligheter ordnas även i samband med dagar som
Våffeldagen, Alla hjärtans dag och vid
surströmmingspremiären. Vid de olika boendena finns
anslagstavlor med information och veckoschema om
underhållning och andra händelser som äger rum.
Ibland arrangeras ”Öppet Hus” som innebär social samvaro, en
pratstund över en kopp kaffe med något hembakat till. De
personliga behoven sätts i första rummet och den sociala
samvaron tillhör det viktigaste i Mittpunktens arbete.

-Antal asylsökande 1019 st.
En minskning med 17
personer från februari månad.
Detta är första gången som
antalet asylsökande minskat i
Avesta kommun sedan
lägesrapporterna började
upprättas vecka 43, år 2015.
234 st. av de asylsökande bor
i eget boende.
-Antalet ensamkommande
flyktingbarn är 122 st.
Migrationsverket har endast
anvisat ett barn sedan
årsskiftet. Flera av de
ensamkommande
flyktingbarnen som fanns med
i förra månadens antal
ensamkommande flyktingbarn
har fyllt 18 år, och
socialtjänsten har bedömt att
de inte behöver mer stöd från
socialtjänsten. Det är
anledningen till det minskade
antalet sedan förra månaden.

Vårfest på Hedegården

Den 19 mars hölls traditionsenligt vårfest på Hedegården, 60
-Personer med
personer deltog. Vårfesten sammanfaller med vårdagjämningen uppehållstillstånd (som
och det persiska nyåret Nouroz.
befinner sig i etableringsfasen
– högst två år sedan de fått
Firandet av det persiska nyåret innehåller en rad traditioner. Vi
uppehållstillstånd)
är 841.
har modifierat det och har gjort det till en fest till våren! Eld,
mängder av god mat, goda vänner och underhållning. Festen
har blivit en tradition i Hedegårdens verksamhet.
Vi bjuder också in ungdomar som flyttat från Hedegården,
kompisar, gode män och lärare. Kvällen avslutas med dans. En
mix av afghansk, somalisk, svensk, amerikansk och eritriansk
dansmusik fyllder dansgolvet.
Det är ungdomarna och personalen på Hedegården som
förbereder festen. Maten är en fantastisk blandning av smaker
från Sverige och ungdomarnas hemländer.
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Vill du inte ha utskick längre från oss?
Avregistrera dig här.
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