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Brukarrådet i norra Österbotten

Protokoll:

Plats:

Tid:

Närvarande:

Övriga närvarande

§1. Val av ordförande

4/2019

Omsorgsbyrån i Jakobstad
Stationsvägen l, 68600 Jakobstad

28 november 2019 klockan 9-10.3

Daniel Wargh, ordförande
Frida Granvik,
Jonas Jansson

Heidi Klemets

Andreas Byggmästar

Gun Vikström, sekreterare

_och mötets öppnande

Daniel Wargh är ordförande till hösten 2020.

Ordförande öppnade mötet
och hälsade alla välkomna.

§Z_Konstaterande av mötets laglighet och beslutfordhet.

Mötets laglighet och beslutfördhet konstaterades.
Alla ordinariemedlemmar var på plats.

§3. Protokollet godkändes.

Sekreteraren läste protokollet från senaste möte
och protokollet godkändes.

Sekreteraren läste upp föredragningslistan
och medlemmarna godkände den.

§4. Kvalitetsmätnme ur brykarperspektiv

Vi fortsatte att gå igenom
några av frågorna som alla brukare
har haft möjlighet att svara på.
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Vi bekantade oss med frågorna om delaktighet
och om man får det stöd man behöver.

Det var svaren i norra Österbotten vi titta på.

§5 Symboler på kemikaler

Under ett tidigare möte i höst
framkom önskemål om genomgång av märkning på städmedel.
Vi bekantade oss med dokumentet, Kemikaliesäkerhet inom Kårkulla samkommun

samt tittade på en lista med olika symboler
som vi jämförde med märkningen på olika städmedel.
Någon visste att personalen använder handskar vid städning
för att skydda händerna.
På alla enheter skall det finnas en kemikalieförteckning.

Medlemmarna kan gärna bekanta sig med den på
de enheter där de bor eller arbetar.

Listan med symboler sänds till medlemmarna tillsammans med protokollet.

§6. Övriga ärenden

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

. Brukarrådet deltar gärna i en gemensam träff
med nya Anhörigrådet i februari.

. Vid Intek har det nyligen hållits ett möte om trivselregler.
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§6. Tidpunkt för nästa möte:

Nästa möte hålls fredagen den 31 januari 2020 klockan 9-10. 30.

§7. Mötet avslutades klockan 10. 30
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Daniel Wargh, ordförande Gun Vikström, sekreterare

Distribution:

Brukarrådets medlemmar, regionchefen i norra Österbotten, enhetscheferna i norra

Österbotten, nämnden för Österbotten, Kårkulla samkommun




