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Ny socialchef för
socialtjänsten

Lena Lindberg, Hasse Rydell, Tobias Bylén, Ritva Straschko,
Marie Andersson och Sara Fredriksson. Sittande från vänster:
Marie Talus, Elin Anveklev, Carina Strand och Kannikar Holmer.

Den första november
tillträder Ann-Christin
Magnusson som ny
socialchef i Avesta. Anki är
ett välbekant ansikte på
förvaltningen och har
bland annat varit
tillförordnad socialchef
tidigare. Hon ser med
spänning fram emot det
nya jobbet.

Smått och Gott
Smått och Gott är en second hand som ligger i centrala Avesta.
Affärsverksamheten är en daglig verksamhet som startade redan
1999 och låg då i Skogsbo. Affären ligger nu på adressen
Malmgatan 18 B men ingången vetter ut mot Corneliusgatan.
Ovanför ingången hänger en skylt där det står Smått och Gott så
att du lätt kan hitta rätt. I affären jobbar omsorgspersonal och
funktionsnedsatta med att sälja olika varor som privatpersoner
har skänkt till verksamheten. Arbetsuppgifterna är förutom
försäljning att tvätta, stryka, diska, prismärka varor med mera.
Om du vill skänka saker så går det bra måndag till fredag
mellan klockan 7.30–16. Det som framför allt efterfrågas nu är
vinterkläder, porslin och husgeråd. Butiken är öppen för
försäljning måndag 8.30–11.30 och tisdag-torsdag 8.30–15.30.
På sommaren är butiken stängd för välbehövlig semester vecka
28-31.

Beslut från
Omsorgsstyrelsen

-Mål och budget
behandlades av styrelsen.
Styrelsens målindikatorer
för att uppnå kommunens
övergripande mål
fastställdes.
-Beslut om investeringar
för år 2016 på sammanlagt
ca 3,4 miljoner kronor.
Exempel på vad som
behövs är utrustning inom
IT och välfärdsteknologi,
möbler, lyftar och
madrasser både till
boenden och dagliga
verksamheter samt
kontorsutrustning.

Katrin Lindholm, Jan-Åke Andersson och Irene Westlund

Anhörigcentrum har blivit
tilldelade sesampriset!

-Handlingsplan för
Socialpsykiatrin för åren
2015-2017 fastställdes. En
grundpelare för
kommunens
utvecklingsarbete inom
socialpsykiatrin är IPS –
vilket står för
”Individanpassat stöd till
arbete”.

Sesampriset är Handikappföreningarnas tillgänglighetspris och
gick i år till anhörigcentrum för det fantastiska arbete de gör som
stöd för personer som vårdar en närstående.
Katrin Lindholm fick ta emot priset men hyllade de volontärer
som driver kaféet, - Det är dom som gör det möjligt för de
närstående att träffas så de kan dela med sig av sin glädje och
sorg. På anhörigcentrum finns även möjlighet att få massage av
personal och på kvälltid träffas anhöriggrupper. Verksamheten
får priset för sitt goda bemötande, sin ömsinthet och öppna
klimat mot besökarna.

Behovsinventering av personer
med psykisk funktionsnedsättning
Under perioden 1 mars till den 15 augusti 2015 genomfördes
en inventering avseende psykiskt funktionsnedsattas behov och
livssituation. Inventeringen har genomförts med hjälp av
Socialstyrelsens nationella enkätinstrument i syfte att samla
kunskap och öka möjligheterna att, i samverkan med övriga
resurser som finns kring personen, utforma en verksamhet som
bättre passar de behov personen har.
Tidigare inventering gjordes under 2012 och det är viktigt att
följa utvecklingen så att rätt beslut tas om den fortsatta
verksamheten. Enkätformuläret, som består av ett 40-tal frågor,
har i samverkan med den enskilde fyllts i av personal inom
förvaltningen. Totalt deltog 132 personer i undersökningen. En
sammanställning av resultatet presenterades på styrelsemötet.
Vill du ha nyhetsbrevet? Anmäl dig via länken.

Ansvarig utgivare: förvaltningschef Carina Johansson

Avesta kommun, 774 81 Avesta, tel 0226-64 50 00, kommun@avesta.se, www.avesta.se

Följ oss:

Vill du inte ha utskick längre från oss?
Avregistrera dig här.

Detta mail skickas med IdRelay

