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Brukarrådet i norra Österbotten

Protokoll:

Plats:

Tid:

Närvarande:

Frånvarande:

Övriga närvarande

3/2019

Omsorgsbyrån i Jakobstad
Stationsvägen l, 68600 Jakobstad

20 september 2019 klockan 9-10.:

Frida Granvik, ordförande
Daniel Wargh,
Jonas Jansson

Heidi Klemets

Andreas Byggmästar

Gun Vikström, sekreterare

§ l. Val av ordförande och mötets öppnande

Frida Granvik är ordförande detta möte.

Daniel Wargh är från nästa möte ordförande
i ett år framåt.

Ordförande öppnade mötet
och hälsade alla välkomna.

§2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutfördhet.

Mötets laglighet och beslutfordhet konstaterades.
Fyra ordinariemedlemmar var på plats.

§3. Protokollet godkändes.

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

. Ledande rehabiliteringsledare Jonathan Witick
har ställt en fråga till alla brukarråd som gäller
förslag och önskemål om appar på Kårkullas iPads.
Brukarrådet har följande önskemål:
korsord, olika pussel, pedagogiska spel
samt möjlighet att söka information om olika myndigheter
och gällande bestämmelser och lagstiftning.

. Brukarrådet tog del av nämndens hälsning
och uppskattar att nämnden regelbundet
ger feedback till brukarrådet.

. Brukarrådet tog del av Anhörigrådets protokoll.
Brukarrådet önskar en gemensam träff
med nya Anhörigrådet under våren 2020.

. Ett extra ärende inkom gällande arbetsmiljön.
Tyvärr verkar det förekomma mobbning, baktal
och otrevligt bemötande mellan brukare.

På arbetsplatsen hålls möten regelbundet där detta diskuterats
och gemensamma trivselregler har gjorts.
Trots det så fortsätter mobbningen
som skapar en tryckande stämning.
Brukan-ådet påminner om att
de trivselregler man kommit överens om
gäller och skall följas!
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§5. Genomsåne av kvalitetsmätnineen:

Brukarrådet bekantade sig med
Kvalitetsmätning ur brukarperspektiv för år 2018.
Den är intressant och vi fortsätter genomgången nästa möte.

§6. Tidpunkt för nästa möte:

Nästa möte hålls torsdagen den 28. 11 klockan 9-10.30.
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§7. Mötet avslutades klockan 10.30
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Frida Granvik, ordförande Gun Vikström, sekreterare
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