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Klubbat i
Omsorgsstyrelsen

På bilden syns Lena Matsson, Janne Fréden och Christer
Bergkvist

Omlastarna - en daglig
sysselsättning
Omlastarna är en daglig verksamhet/sysselsättning för personer
inom LSS (Lag om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade) och för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Det är en ganska ny verksamhet som finns
på Industrigatan 11 och just nu är det 16 deltagare som kommer
hit och jobbar, en del på deltid och en del på heltid.
Här finns flera olika arbetsuppgifter för deltagarna att
välja mellan. De gör legojobb, monterar och paketerar, till fyra
olika företag. De beställer, tar emot, sorterar förrådsvaror och kör
ut dem till de olika verksamheterna inom omsorgsförvaltningen.
De hämtar olika hjälpmedel för funktionsnedsatta på våra
äldreboenden och tar också emot hjälpmedel som
privatpersoner har hyrt av landstinget. Hjälpmedlen rengörs och
återlämnas till landstinget.
Janne, Christer och Rolf jobbar alla på Omlastarna. De trivs på
sitt arbete och tycker det är bra med många olika
arbetsuppgifter att välja på och att de har jobbarkompisar som
man kan prata med. Christer tycker att alla arbetsuppgifter är
lika roliga medan Janne och Rolf gillar legojobben bäst.
Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta
människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap
och får en meningsfull tillvaro. ”Det är bra att ha någonstans att
gå och få göra någonting, en sysselsättning. Det är tråkigt att
bara gå hemma.” säger Janne och får medhåll från Rolf.
Men det är inte bara jobb på Omlastarna. På fredagar så har de
”fredagsmys” på eftermiddagen. Då kollar de bl.a. på film,

-Styrelsen beslutade
inrätta en tjänst som
personalrekryterare knuten
till förvaltningen. Framtida
pensionsavgångar och
svårigheter att rekrytera
personal till förvaltningens
verk-samheter, framförallt
undersköterskor,
sjuksköterskor och
socionomer, gör det
nödvändigt att satsa stort
på personalrekrytering.
-Styrelsen beslutade
inrätta en tjänst till
terapiverksamheten. En
översyn ska göras av
terapiorganisationen med
målsättningen att få till
stånd regelbundna
aktiviteter på helgerna för
att öka brukarnöjdheten.
Beslutet berör också
serviceboendena Rågen
och Kornknarren som ska
omvandlas till
trygghetsboende, vilket
innebär att regelbundna
aktiviteter för de boende
ska organiseras.
-Styrelsen beslutade att
starta ett tillfälligt
äldreboende eller
korttidsboende för
maximalt 6,0 Mkr per år.
Nya platser på särskilda
boenden behövs och ett
inriktningsbeslut har
tidigare tagits om att
bygga ett nytt boende.
Detta kan dock bli klart

spelar bowling på TV-spelet, pratar och fikar tillsammans. Det
pratas mycket om resor, länsdanserna som är en gång i
månaden och annat roligt som händer utanför jobbet.
Just nu pratas det mest om Helsingforskryssningen i början av
februari som flera av deltagarna på Omlastarna ska åka med på.
En resa som många ser fram emot.

tidigast 2018 varför den
akuta bristen gör att
tillfälliga boendeplatser
måste fram.
-Styrelsen beslutade att all
personal som jobbar på
våra gruppbostäder i
fortsätt-ningen ska få
arbetskläder betalda av
arbetsgivaren.

Flyktingsituationen i
Avesta vid årsskiftet

-Antalet asylsökande: 1015
personer.

Årets SoL-medarbetare utsedd
”Årets SoL-medarbetare” (socialtjänstlagen-SoL) har utsetts.
Förvaltningsledningen och styrelsen vill lyfta fram medarbetare
som genom goda exempel vad gäller bemötande och
brukarfokus är ambassadörer och inspiratörer för andra
arbetstagare inom Avesta kommun.
Utmärkelsen tilldelades år 2015 Åsa Bergsmeds-Pettersson som
fick ett Diplom och ett presentkort på 1500 kronor i samband
förvaltningens utmärkelsefest den 18 december. Hon jobbar i
den så kallade Krylbogruppen, med dagverksamhet för
funktionsned-satta, och har en gedigen arbetslivserfarenhet
inom området. Innan hon började i Avesta Kommun jobbade
hon med liknande arbetsuppgifter inom landstinget i ca 10 år. I
kommunen har hon varit med från starten, för ca 25
år sedan, och byggt upp verksamheten för de funktionsnedsatta.
Hon blev mycket stolt och glad över utmärkelsen.

Dalälven och kyrkan i januari

God fortsättning på det nya året önskar
omsorgsförvaltningen!
Ansvarig utgivare förvaltningschef Carina Johansson

-Av dessa var 245 i ”EBO”
alltså eget boende, inte
Migrationsverkets
asylboenden.
-Ensamkommande
flyktingbarn: 134.
-Personer med
uppehållstillstånd: 761.
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Vill du inte ha utskick längre från oss?
Avregistrera dig här.
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