Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsförvaltningen

Brukarråd Hantverkshuset 2010-09-13
Närvarande:
Anne-Lie Eriksson
Åsa Börjesson

Enhetschef (Kvickroten, Älven, Sportgränd)
Enhetschef (Hantverkshuset, Café me dopp, Café
Solgården, Björnen)
Monica Ivarsdotter Nyholm (enhetschef för Samma enheter som Åsa lämnar)
Monica Åkerlund
Handledare Björnen
Tomas Tejle
Ordförande i Individ- och Omsorgsnämnden
Laila Jakobsson
Anhörig
Kent Berglund
Brukare, Junsele
Johan Holmberg
Brukare, Junsele
Elin Öberg
Brukare, Sollefteå
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Åsa hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
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Brukarnas frågor:
Kan man få jobba ute i samhället med t.ex. att laga vägar? (Johan)
Svar: Man kan försöka ta reda på om det finns några vägarbeten i närheten där man
kan fråga om det. Handledarna hjälper till att titta på dessa önskemål.
Frågor från förslagslådan på hantverkshuset (Elin). Någon har ritat skidor,
slalomhandledare, platt-tv, en häst. Denna fråga skickas vidare till grupperna på
hantverkshuset för att få en förklaring på frågan.
Elin hade även en lapp med sig ang. önskemål om ett vidskydd för alla som
arbetar på hantverkshuset. Var menar man att det vindskyddet ska ligga? Frågan
skickas tillbaka till hantverkshuset.
Elin hade även med sig ett önskemål om ett Wii-spel, en DVD och filmer.
Svar: Eftersom dessa önskemål kostar mycket pengar måste vi titta i budgeten om det
finns utrymme för det. Alla ansåg dock att det var bra förslag.
Kent hade önskemål om högre habiliteringsersättning.
Tomas fick frågan och meddelade att det inte finns pengar till det nu. Tomas lovade
att ta frågan med sig till sina ”kamrater” (politikerna).
Kent hade även han önskemål om ett riktigt jobb. Han vill jobba ute i samhället. Svar
från Monica Å (handledare) att de frågat på Ica i Junsele men de har tyvärr fått nej,
just nu, eftersom Ica redan hade en praktikant och inte kan ta emot fler.
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Föregående protokoll läses igenom.
Utifrån föregående protokoll togs ett beslut om att när någon brukare vill följa med till
ett brukarmöte är det ok att prova. Då måste först detta meddelas någon av
enhetscheferna.
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Information från nämnd och Individ och Omsorgsförvaltningen:
Tomas hade inget att informera. Han nämnde att alla har fullt upp inför valet just nu.
Åsa Börjesson slutar sin tjänst 2010-09-17 och Monica Ivarsdotter Nyholm ersätter
henne.
Anne-Lie berättade att det just nu finns en häst på Kvickroten, som fungerar bra
förutom att den är halt. Om den inte blir frisk från hältan kommer man inte att behålla
henne. Hon berättar också att Kvickrotens egen häst, Romeo, är kvar på ridskolan.
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Val av nya ledamöter i brukarrådet
Utifrån nämndens beslut att förändra sammansättningen i brukarrådet, gjordes ett antal
nyval. Vi beslutade även om hur länge varje ledamot ska sitta för att i nästa års val
inte behöva byta ut hela brukarrådet.
Samman sättningen ska enligt nämndens beslut vara:
5 brukare som har daglig verksamhet
Ordförande i nämnden
2 st. Handledare
Enhetscheferna
2 anhöriga till brukare som har daglig verksamhet
Mötet beslutade att välja enligt nedan:
Kent Berglund
Brukare Junsele
2 år
Johan Holmberg
Brukare Junsele
1 år
Elin Öberg
Brukare Sollefteå
1 år
Daniel Sidén
Brukare Sollefteå
1 år
Christian Kottelin
Brukare Sollefteå
2 år
Inga intresseanmälningar har inkommit för ersättare till brukarna.
Monica Åkerlund
Handledare Junsele
Christina Amcoff
Handledare Sollefteå
Ersättare för Monica Åkerlund blir Sören Jacobsson
Ersättare för Christina Amcoff blir Annelie Byfeldt

1 år
2 år
1 år
2 år

Laila Jacobsson
Anhörig
1 år
Kjell Åström
Anhörig
2 år
Ersättare för Kjell Åström blir Anita Åström
2 år
Ersättare för Laila Jacobsson blir Marianne Holmberg 1 år
Tomas Tejle
Anne-Lie Eriksson
Monica Ivarsdotter N

Ordförande i Individ- och Omsorgsnämnden
Enhetschef
Enhetschef

Val kommer att göras varje år i september.
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Övriga frågor:
Inga frågor fanns.
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Nästa brukarråd
Plats: Björnen
Tid: 2010-11-29 kl. 18.00
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Mötet avslutades
Vi avslutade mötet med fika och en rundvandring för de som ville på hantverkshuset.

Anne-Lie Eriksson
Sekreterare vid mötet

