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Kårkulla samkommun

Brukarrådet i norra Österbotten

Protokoll: 4/2018
Plats:

Omsorgsbyrån i Jakobstad
Stationsvägen l, 68600 Jakobstad

Tid:

30 november 2018 klockan 9-10.30

Närvarande:

Frida Granvik, frånvarande
Jonas Jansson

Daniel Wargh, ordförande
Andreas Byggmästar
Heidi Klemets

Magnus Fellman, suppleant
Övriganärvarande

Gun Vikström, sekreterare

§ l. Val av ordförande och mötets öppnande

Eftersom Frida Granvik inte hade möjlighet att delta,
så var Daniel Wargh ordförande i5r mötet.
Ordförande öppnade mötet
och hälsade alla välkomna.
§2. Konstaterande, avjnötets lafilifihet och beslutfördhet.

Mötets laglighet och beslutfordhet konstaterades.
Fyra ordinariemedlemmar och en suppleant 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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En medlem har fått ta emot ett ärende till brukarrådet.

Det gäller önskemål om att arbetsersättningen borde vara högre.
Därtill önskar medlemmarna att återgå till det gamla systemet
då de fick sin arbetsersättning i kuvert.
Vi konstaterade att brukarrådet inte kan fatta beslut om dessa saker.

Istället antecknas önskemålen i detta protokoll.
Personalmöten diskuterades på nytt.
Information från personalmöten ger enhetscheferna under husmöten.
Personalen har tystnadsplikt och
berättar inte om klientärenden.

§11. Tidpunkt för nästa möte:
Nästa mötestid meddelas senare.

§10. Mötets avslutande klockan 10. 30
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Daniel Wargh, ordförande
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Gun Vikström, sekreterare

Distribution:

Brukarrådets medlemmar, regionchefen i norra Österbotten, enhetscheferna i norra
Österbotten, nämnden för Österbotten, Kårkulla samkommun

Kårkulla Samkommun

Vi vill alla ska ha möjlighet att leva ett så gått liv som möjligt
tillsammans med andra i arbetsplats självständigt inblandat inte
varandra saker tillräckligt stöd av personal få hjälp arbete brukarna
ska få ta möjligheter och åsikter eget val igen ska blir mobbad andra
vi ska vara vänner igen ska känna sig ensam tar om brukarna har det
bra valmöjligheter och fritid ett liv samhället vi kan stöda dem som
behöver mer att få lika mycket exempel kan behöva mer tid att
förstå lära nya saker och uttrycka sina tankar känslor
funktionsnedsättning och klarar på egen hand behöver man hjälp och
stöd av andra alla ska utifrån förutsättningar ges möjlighet att
påverka sina liv och sin vardag personal deras jobb se till andra ska
mår bra arbetsplatsen andra klarar sina arbetsuppgifter som behöver
att gå med rullator ta med handledare personal och få hjälp
klienterna tar sina arbete och igen ska vara orolig fundera om det

problem andra och kanske hjälp för att klara andras situationer Och
stödfunktioner samarbeta andra igen ska ta bekymmer
andra verksamhet där klientens funktionsförmåga beaktas
utvecklingsstörda personer med behov av mycket stöd

10-11-2018 Daniel Wargh

