Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsnämnden

Brukarråd Björnen 2010-11-29
Närvarande:
Anne-Lie Eriksson
Monica Ivarsdotter
Monica Åkerlund
Tomas Tejle
Laila Jakobsson
Christina Amcoff
Kent Berglund
Johan Holmberg
Elin Öberg

Enhetschef (Kvickroten, Älven, Sportgränd)
Enhetschef (Hantverkshuset, Café me dopp, Café
Solgården, Björnen)
Handledare Björnen
Ordförande i Individ- och Omsorgsnämnden
Anhörig
Handledare, Älven
Brukare, Junsele
Brukare, Junsele
Brukare, Sollefteå

Anne-Lie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Vi börjar med att berätta vad vi heter, vi har en ny medlem.
Brukarnas frågor:
Det har kommit en lapp i Älvens förslagslåda. Någon vill ha högre habersättning men
Tomas förklarar att det inte finns några pengar till det.
Kent vill laga mat fler dagar i veckan, frågan ska tas upp på Björnen när alla är
samlade.
Kent undrar om det blir någon teater till våren, frågan tas upp med Putte i Junsele.
Kent vill använda dator i skolan, han ska till optikern snart och om det går bra vill han
gå en datakurs. Frågan tas upp med läraren från särvux i Junsele.
Kent undrar om det blir någon sommarfest 2011, svaret är ja.
Kent undrar om han får bjuda på fika när han fyller år, det får han.
Kent undrar om han få ha mobilen på på jobbet. Samma regler gäller för alla, den ska
vara på ljudlös om man inte väntar viktigt samtal.
Nytt från nämnden:
Nästa år väljs det en ny nämnd och Linnea Stenklyft blir ordförande.
Nytt från vår förvaltning:
Hästen på Kvickroten mår bättre och ridningen kanske snart kommer igång igen.
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Det kommer att starta en grupp på Vallaskolan som ska hjälpa till med lite av varje,
tex att kopiera, dela ut post och ta reda på pappersåtervinningen. Elin som är med i
brukarrådet kommer att vara med i den gruppen, hon berättar mer nästa gång.
Kent från Björnen har fått en praktikplats hos Lailas Blommor i Junsele, han kommer
att vara där på tisdagarna när han mår bättre.

Vi läste igenom föregående protokoll.
Övriga frågor:
Kent berättar att han har ramlat hemma i sin lägenhet och ser väldigt dåligt nu
Nästa brukarråd
Plats: Älven
Tid: 2011-03-14 kl. 18.00
Mötet avslutades
Vi avslutade mötet med fika.

Monica Ivarsdotter
Sekreterare vid mötet
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