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Kårkulla samkommun

Brukarrådet i norra Österbotten

Protokoll: 1/2019
Plats:

Omsorgsbyrån i Jakobstad
Stationsvägen l, 68600 Jakobstad

Tid:

28 februari 2019 klockan 9-10. 30

Närvarande:

Frida Granvik, ordförande

Daniel Wargh,
Jonas Jansson

Andreas Byggmästar
Heidi Klemets

Övriganärvarande

Gun Vikström, sekreterare

§ l. Val av ordförande och mötets öppnande
Frida Granvik är ordförande till hösten 2019

Daniel Wargh är viceordforande för samma tid.
Ordförande öppnade mötet
och hälsade alla välkomna.
§2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutfordhet.

Mötets laglighet och beslutfordhet konstaterades.
Alla ordinariemedlemmar var på plats.
§3. Protokollet eodkändes.

Sekreteraren läste protokollet från senaste möte
och protokollet godkändes.
Sekreteraren läste upp föredragningslistan
och medlemmarna godkände den.
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§4. Kårkullas värdegrund

Brukarrådet tog del av K-årkullas värdegrund
samt teorin om KASAM.

Värdegrunden för brukare diskuterades ingående.
Brukarrådet funderade över vad

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet
kan betyda for var och en av medlemmarna.
Vi kom fram till att de betyder olika for var och en.
Medlemmarna tycker att Kårkulla har en bra värdegrund och

att det ärviktigt att man ständigtpåminnsom värdegrunden.

§ 5. Målsättningar iSr brukarstrategin

Brukarrådet diskuterade brukarstrategin med dess målsättningar
punkt for punkt.
Brukarstrategin och Kårkullas värdegrund stöder varandra.
Diskussion även om kvalitetsmätningen
som flera av medlemmarna nyligen fyllt i.
Kvalitetsmätningen omnämns på flera ställen i brukarstrategin.
Brukarrådet tar del av mätningens sammanställning då den är klar.

§ 6. 0vriga ärenden:

.

Brukarrådet tog del av nämndens hälsning.

.

Brukarrådet önskar i fortsättningen få nämndens hälsnin;
som bilaga till mötesprotokollet. Sekreteraren ansvarar.

.

Otto Domars har blivit vald till ny verksamhetsledare

.

En medlem delgav en hälsning
av en medlem från förra brukarrådet.

§7. Tidpunkt for nästa möte:
Nästa mötestid meddelas senare.
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§8. Mötet avslutades klockan 10. 30

tyud. cA- Crw^
Frida Granvik, ordförande
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Gun Vikström, sekreterare
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