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Läger för unga
anhöriga inspirerar
Norge

På bilden syns studenter som tidigare har bott på Hedegården,
från vänster Bater Bek, Hassan Mohammedi, Zia Husseini,
Habib Jaffari

Hedegården - boende för
ensamkommande
Hedegården är Avesta kommuns boende för ensamkommande
flyktingbarn och ungdomar. Målet med verksamheten är att ge
de boende trygghet, självkänsla, social förmåga samt
integration i samhället så att de boende får förutsättningar att
växa upp till trygga, stabila och självständiga individer. När
ungdomarna kommer till Hedegården är de asylsökande. De bor
på Hedegården från några månader till ca 2 år. Några flyttar
vidare till familjehem andra bor kvar tills de flyttar till eget
boende.
På Hedegården finns det 18 platser, 12 i boendet och 6 platser
i utslusslägenheter. Det är 14 behandlingsassistenter och en
kokerska som arbetar på Hedegården. Ungdomarna har egna
rum, de sköter själva städning och tvätt. Varje ungdom har en
plan för sin skolgång och samtliga boende har minst en
organiserad fritidsaktivitet. På Hedegården arbetar de mycket
med samtal så att ungdomarna ska få hjälp att få en
fungerande tillvaro i det svenska samhället. Det handlar om
stora livsfrågor, om vad som kommer att hända i framtiden, oro
över familj i hemlandet och meningen med livet. Men det är
också vardagliga frågor om att komma i tid, datoranvändning
och kompisar.
Sedan verksamhetens start 2009 har över 70 ungdomar tagits
emot på Hedegården. Idag bor 8 pojkar och 4 flickor på
Hedegården och 6 pojkar i utslussen. I september 2015 finns ca
70 ensamkommande barn och ungdomar i kommunen. De som
inte bor på Hedegården är främst placerade i familjehem. Om

Den 13-14 oktober får
Avesta besök från Norge
och deras motsvarighet till
Socialstyrelsen,
Helsodirektoratet. Syftet
med besöket är att ta del
av den verksamhet som
byggts upp med läger på
Sjövik för unga anhöriga
till demensdrabbade.
Tanken är att liknande
läger ska utvecklas i Norge.

Beslut från
Omsorgstyrelsen

-Under sammanträdet i
september föredrogs flera
ärenden om ändringar i
taxor för förvaltningens
tjänster. De nya taxorna
påverkar hemtjänst,
hemsjukvård och
serveringstillstånd. Vissa
av taxorna ska vidare till
kommunfullmäktige för
beslut.
-Ett nytt stödboende för

du har frågor kring kommunens arbete kring ensamkommande
barn är du välkommen att kontakta oss.

Kommunen behöver familjehem
Då det är stor inströmning av ensamkommande flyktingbarn har
kommunen ett stort behov av flera familjehem.
Omsorgsförvaltningen söker nu familjehem för
jour/akutplaceringar och familjehem som kan ta emot barn för
fortsatt placering efter tiden på Hedegården. Som familjehem
för ensamkommande barn i Avesta kommun får du stöd och
utbildning genomen kommunens familjehemssekreterare. Du
erbjuds även stöd från personal på Hedegården som är erfarna
att arbeta med ensamkommande barn. Skulle du vilja ta emot
ensamkommande barn i ditt hem, ta kontakt med:
Anna Rönnings familjehemssekreterare, tel. 0226-645078 eller
mejl anna.ronnings@avesta.se
Annika Johansson enhetschef Hedegården, tel. 0226-645924
eller mejl annika.johansson@avesta.se

Facklig företrädare Kommunal Monica Andersson, Ordf
omsorgsstyrelsen Jan-Åke Andersson,
Vård och omsorgschef Anna Nurmilehto, Skyddsombud Maija
Lyresten, Skyddsombud Majvi Lind, Huvudskyddsombud Anette
Lindbom-Byggnings

Alla glada för nya fina
arbetskläder
Arbetsgivare, fackföreningar och anställda är glada för att
omvårdnadspersonalen i hemtjänsten nu har fått arbetskläder
betalda av arbetsgivaren. Fackförbundet Kommunal och
skyddsombuden har drivit frågan under flera år. Redan 2012
beslutade Omsorgsstyrelsen att personalen skulle få kläderna
men på grund av upphandlingsregler och andra skäl, är det först
i år som personalen har fått tillgång till dessa.
Plaggen ska bäras i aktivt vård- och omsorgsarbete och består av
kortärmade tröjor samt byxor. För överkroppen finns blusar som
är röda eller blå och pikétröjor som är vita eller röda. Byxorna
finns i färgerna blå och grå samt med eller utan muddar. För att
hålla en hög hygiennivå och minska riskerna för smittspridning
ska kläderna bytas dagligen och får inte tas med hem. De ska

funktionsnedsatta ska
beställas från Gamla Byn.
Det beräknas vara klart för
inflyttning runt årsskiftet
2016-2017
-Delårsbokslutet för årets
första åtta månader
godkändes.

tvättas externt och Berendsen textilservice AB är ansvariga för
klädernas skötsel.
Vill du ha nyhetsbrevet? Anmäl dig via länken

Ansvarig utgivare: förvaltningchef 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

