Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsnämnden

Brukarråd Björnen 120612
Närvarande:
Anne-Lie Eriksson
Monica Ivarsdotter
Monica Åkerlund
Laila Jakobsson
Christina Amcoff
Kent Berglund
Johan Holmberg
Elin Öberg
Daniel Siden
Kjell Åström
Linnea Stenklyft

Enhetschef (Kvickroten, Dagcenter, Sportgränd)
Enhetschef (Dagcenter, Cafe Jawist, Café Solgården,
Företagsgrupperna Björnen)
Handledare Björnen
anhörig
handledare, Älven
Junsele
Junsele
Sollefteå
Sollefteå
anhörig
politiker

Anne-Lie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Frågor kvar från förra mötet:
Uteplatsen ska byggas i sommar vid Björnens dagcenter.
Wii-spel eller dylikt ska köpas in till Sollefteå dagcenter.
Brukarnas frågor:
Inga frågor
Nytt från nämnden:
Linnea berättar att kommunens pengar ska räcka till allt som behöver göras. ION har
inte klarat av att spara de pengar som behövs och nämnden fortsätter att fundera hur vi
ska kunna spara.
Nytt från vår förvaltning:
Kvickroten skulle läggas ned men sen bestämdes det att det ska vara kvar 2012 och
2013.
Habiliteringsersättningen skulle också tas bort men den blir kvar. De som går i skola
har ingen habersättning.
Monica berättar att Café Jawist på Bilbolaget och Aquarenagruppen på nya badhuset
har startat och det går bra för alla där.
Daniel tycker det skulle vara bra om det kommer företag till Sollefteå och anställer
många arbetslösa, då skulle vi kunna spara pengar genom att folk tjänar pengar själv.
Linnea berättar om Erikshjälpen som kommer hit och börjar samarbeta med AME.
Försäljningen av presentkort som bara går att använda i Sollefteå har ökat, det är bra
för alla. Pengarna blir kvar här och det behöver vi.
Elin vill att det ska hända något på helgerna men vet inte riktigt vad. Hon funderar till
nästa gång.
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Laila undrar över fritidsprogrammet, det ser nästan likadant ut varje gång och det är
inte så mycket aktiviteter för de som är yngre.
Vi vill ha in förslag från alla om aktiviteter till månadsprogrammet till nästa
gång!

Övriga frågor:
Inga övriga frågor
Nästa brukarråd
21/8 ev Galaxen i Junsele, inbjudan kommer om tider med mera.
Mötet avslutades
Vi avslutade mötet med fika.

Monica Ivarsdotter
Sekreterare vid mötet
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