Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsnämnden

Brukarråd Junsele, Kåtabyn 2012-08-21
Närvarande:
Anne-Lie Eriksson
Monica Ivarsdotter
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Laila Jakobsson
Anita Åström
Christina Amcoff
Kent Berglund
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Elin Öberg
Christian Kottelin
Daniel Sidén
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1. Monica hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Kvarstående frågor från föregående protokoll.
Uteplatsen på Björnens dagcenter nu är klar och invigd.
Dagcenter i Sollefteå önskade ett Wii-spel eller Kinect spel. Björnen har ett Wii-spel
och tycker att det fungerar bra. Frågan om det skulle finnas möjlighet att prova båda
spelen på affären föds. Frågan ska tas tag i och förhoppningen är att detta ska vara
klart till nästa brukarråd.
Månadsprogrammen är ganska lika och förslag på nya aktiviteter lämnas tex. bowling,
matlagning och bakning, data eller träning ungefär som ” friskis och svettis”. Det
föreslås också att man kunde ordna kvällar med olika aktiviteter tex. simning,
”tjejgrupp”, ”mekarkväll”, bågskytte, dans, disco så att man får prova på för att veta
vad man tycker är kul.
Det kanske skulle kunna ordnas en studiecirkel där man kunde läsa och få veta mer
om någonting och sedan kanske besöka detta. Det kanske också finns pengar som man
kan söka så att det inte blir så dyrt. Monica och Anne-Lie ska prata med Pelle om
detta.
3. Brukarnas frågor:
Kent vill att läraren som tidigare arbetade på Björnen på torsdagar kommer tillbaka.
Monica berättar att särvux bestämt att inte fortsätta ha skola på Björnen och att vi inte
kan bestämma över lärarna. Frågan är jättebra och möjligheten att lösa det på annat
sätt ska ses över. Svar ska lämnas på nästa brukarråd.
Christian är orolig eftersom Ica-Trollet i Sollefteå ska läggas ned och Ica-Kvantum
ska byggas istället. Det ska vara klart i slutet av nästa år. Christian är orolig för hur det
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ska gå för honom och att det inte är bestämt vem som ska vara chef på Ica-Kvantum.
Alla förstår oron men vi kan inget göra annat än att vänta tills vi får veta mer.
Christian berättar också att han varit ledsen på jobbet idag. En av dem som arbetat
som sommarvikarie ringde från polisstationen och sa att han inte fick stanna kvar i
Sverige utan skulle avvisas.
4. Information från nämnden:
Linnea säger att det inte finns så mycket att berätta från nämnden nu. De hade sitt
första sammanträde i förra veckan. Kritik har kommit på det nya badhuset men
eftersom det inte är helt klart än så fattas vissa saker som inte har levererats. Badhuset
ska invigas den första september.
Information från vår förvaltning:
Under vecka 42 mellan den 15 och 19 oktober är det hälsovecka, Friskare Sverige.
Då kommer det att vara många aktiviteter tex. information om mat och även möjlighet
att träna. Det kommer att skickas ut mer information om den veckans program längre
fram. En fundering finns – kanske man skulle kunna besöka nya Badhuset och
Hallstaberget under veckan.
5. Minnesanteckningar från föregående möte.
Alla ska få protokollet utskickat berättar Monica.
Till nästa möte ska vi se över rådets sammansättning och se om det är dags för nya val
av medlemmar.

Nästa brukarråd
Plats: Sollefteå ev. på Muséet
Tid: Tisdag 2012-11-13 kl. 18.00

Mötet avslutades
Vi avslutade mötet med middag.

Anne-Lie Eriksson
Sekreterare vid mötet

