ål

Dagordning

OLOFSTRÖMSKOMMUN
Socialkontoret

Dagordningen

är godkänd

ll-ZZ
§2

Föregående

Föregående

protokoll

är godkänt

§3 Lägesbeskrivning
Robert berättar
införts

protokoll

från Funktionsstöd

om läget för funktionsstöd

ett nytt system

IBIC har startats
är på semester.

och det har flutit

som heter Aiai, som används

och ska hjälpa brukarna,
Förhoppningar

på bra under sommaren,

inom personlig

lBlC ska t.ex. underlätta

är att IBIC kommer

ge bättre

assistans.
för vikarier

Revidering

Detta ska hjälpa oss att få kompetent

av riktlinjer

pågår gällande

Robert pratar om hur interna
är exempel:

enkäter

privata

när ordinär

personal

struktur.

Robert och RosJVlarie har varit på Komvux och har pratat om funktionsstöd
undersköterskor.

Det har

personal

för blivande

i framtiden.

medel i verksamheterna.

görs för att se hur väl kvalitet

uppnås.

En av enkätens

frågor

vågar man säga till om något är fel?

Vidare görs det olika mätningar

på t.ex. hur trygga

§4 Information

från föreningarna

SRF studiecirkel

har rest i sommar

känner man sig hemma.

b.la till Norje tingshus,

Kristianstad,

arkivatorp

och Näsum

humletorkan.
SRF har blivit uppsagda
lokalen gemensamt.
Händelser

under

Har även varit regionsträff

hösten:

kommer

Ingela Colleen

Tommy

Nilsson kommer

DHR informerar
har tyvärr

l september
och berättar

kommer

kan komma

in och de kan ha

om GDPR.
Lotta Karlsson och pratar

om äldrevården.

l november

om demens.

sker en avslutning

Den 25 okt
för året,

och visar bilder. Lucia fest skall ske den 13 dec.

om att: styrelsemöte,

studiecirklar,

konferens

har skett sen sist. Två medlemmar

avlidit.

Mediciniskt
kommer

från sin lokal, de vill se om en annan förening

handikapp

Underhållning

informerar

från Asarum.

så hålls det en seniormässa,
Till föreningen

om att de b.la har ätit på Nebbebodagården.

i november.

12 okt så sker det en föreläsning

reumatismföreningen
Den 30 november

skall medverka.

Under hösten så

om RA i Ronneby,

En seniorkonsulent

sker en resa med föreningen

13 oktober
skall komma

till Kosta Julmarknad.

§5 Övrigt
Halens badplats behöver tillgänglighets
campingen

och ska försöka

att gå ner i vattnet.
Ett naturråd

Förbättringar

har bildats

som turistmål.

anpassas. De har pratat med Olofströms

göra förbättringar

så att det är lättare

personer

Skall ske nasta år.

och man ska försöka

få ordning

Man ska se till att funktionsstöd

Det finns en vilja om att få stöd för människor

bostadsanpassning.

kommun om

för t.ex. rullstolsbundna

halens naturreservat,

man vill kunna ha det

kan vara med.
som bor på hem eller har någon form av

Man vill att det skall bli lättare för dessa att flytta och ställa sig i Iägenhetskö,

en form av dispens föreslås.

Robert sade att det är svårt att ändra men att det skall tas upp med

Mikael.
Finns problem
tränger

med personer

in sig människornas

som försöker

få människor

att skriva på papper,

Dessa personer

bilar och rotar bland deras saker.

§6 Nästa möte 28 november
Pensionärsrådet

uppskattat.

hade chefen

Morgan

Bengtsson

från vårdcentralen

på besök vilket var väldigt

Finns önskan om att han skall hit och berätta om verksamheten.

att komma till nästa möte

den 28 november

Han hartackat

ja till

Kommunala

Funktionsstödsrådet

Tid och plats:
Onsdagen

den 19 september

2018

KL. 17.00-18.00
Närvarande:

Miroslav

Milurovic,

ordförande

Ers. Yvonne Andreasson
Patrik

Sjöstedt,

Kommunstyrelsen
Anita

Sandberg,

SRF

Nielsen,

SRF

Gunvor

Nils-Åke Nielsen DHR
Äsa Moberg Axelsson, Medicinskt
Olle Jönsson,
/

Medicinskt

/

Vj/_!{/"[/(//

x'

Maja

/1/“-(5

' f”
f

Maja

handikapp

,-

Robert Schelin Verksamhetschef

Miroslav

handikapp

Milurovic,

Norgren,

ordförande.

registrator

Funktionsstöd

Norgren,

registrator

