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ProtokoU 1/2019

Brukarrådet i södra Österbotten

Tidpunkt: 19.2.2019 kl. 13-14:30

Närvarande: Jonna Backlund (ordförande), Markus Ström, Henrik Ström, Daniel Ivars,
Robin Hautaviita, Linda Ek-Malm (sekreterare) och vikarierande regionschef Emilia Back
(via video).

§ l Öppning av mötet

Mötets ordförande Jonna Backlund öppnar mötet kl. 13.

§ 2 Vikarierande regionchefen deltar i mötet via video

Vikarierande regionchef Emilia Back deltar i mötet via video. Alla presenterar sig.

Emilia berättar om nya byggprojekt i regionen. Boendet byggs till och renoveras i
Kristinestad. Ny dagverksamhet planeras och skall byggas på gården. Emilia visar ritningar på
nya dagverksamheten.

Medlemmarna tycker att ritningarna ser bra ut. Medlemmarna tycker mest om den inglasade
terrassen - planerar att börja ta kaffepaus där. Medlemmarna tycker också att det blir bra att
ha nära till jobbet. De behöver inte längre gå längs hal backe på vintrarna och vara rädda att
halka på väg till och från jobbet.

Nya dagverksamheten planeras vara färdigt byggd hösten 2020. ;
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I Vasa planeras även en ny dagverksamhet och boende i samma hus. Emilia visar ritningar.
Bygget planeras vara färdigt hösten 2020.

§ 3 Anhörigrådet

Brukarråden i södra och mellersta Österbotten brukar ha gemensamt möte med anhörigrådet i
regionen tvä gånger per är.
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Under våren 2019 skall nytt anhörigråd väljas. Därför hålls inget gemensamt möte nu på
våren. Videomöte planeras istället in på hösten.

Anhöriga får anmäla intresse till vikarierande regionchef Emilia Back om de vill ställa upp
som kandidat i valet av det nya anhörigrådet.

§ 4 Ny regionchef blir vald i februari

Ny regionchef for södra och mellersta Österbotten blir vald i slutet på februari.

Medlemmarna har tidigare framfört önskemål om att regionchefen även kan arbeta vissa
dagar i södra Österbotten.

§ 5 Genomgång av förra mötesprotokollet

På förra mötet bjöds medlemmarna på kaffe och tårta på Närboda serviceenhet/boendet som
tack for att gården asfalterats efter att brukarrådet lämnat in skrivelse till Närpes stad.

Det hölls även val av medlem till brukarweb-gruppen. Robin Hautaviita valdes till

Österbottens representant. Första videomötet hålls den 26. 3. 2019.

§ 6 Storträff i Tammerfors 24.10.19

Sekreteraren informerar att en storträff för alla brukarrådsmedlemmar i Kårkulla kommer att

hållas i Tammerfors den 24. 10. 19.

Temat for dagen är gemenskap. Mera information om dagen kommer senare.

Sekreteraren informerar enhetscheferna om datumet for storträffen.

§ 7 Önskemål om foton på protokoll

Nyländska nämnden har framfört önskemål om att brukarrådsmedlemmamas fotografier skal!
finnas på protokollen.
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Medlemmarna diskuterar och framhåller att fotografierna finns i brukarrådsbroschyren, den
kan ges åt nämndmedlemmar.

Det finns inte heller fotografier på medlemmar i andra protokoll.

§ 8 Träff med österbottniska nämnden?

Medlemmarna har inte träffat den österbottniska nämnden.

Vikarierande regionchef Emilia Back tar upp till diskussion med nämndmedlemmama på
nästa möte den 6.3. 19 om gemensam träff t. ex. i Kristinestad på det nya boendet. Träffen
föreslås bli på hösten 2019.

§ 9 Ärende från senaste möte

Medlem har funderat h-ing trafiken i Näqies. Brukarna promenerar till och från

dagverksamheten, många bilar kör hårt längs vägen och det känns tryggt på övergångsställen.

Medlem föreslår att mera rondeller byggs i Närpes centrum och föreslår att skrivelse görs till
tekniska nämnden i kommunen.

Medlemmarna kommer överens om att skrivelsen görs tillsammans på sommarens möte.

§ 10 Ärende från idélådorna

Medlemmar från Närboda serviceenhet/dagverksamheten har med ett ärende till dagens möte:

Enheten har problem med utomstående parkerade bilar vid ingången till dagverksamheten.
Taxibilarna har problem att komma fram till huvudentrén. Skyltar finns i fönstret med

uppmaning om parkering förbjuden.

Diskussion förs på mötet. Samtliga överens om att personerna som parkerar inte lägger märke
till skylama som finns.

Medlemmarna anser att skyltarna skall vara större och färggranna. Skyltarna får gärna vara på
stolpe på parkeringsplatsen for att synas.

Parkering
förbjuden
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Medlemmar föreslår även att göra lappar att kunna sätta på bilarna med texten: "Parkering
förbjuden". Ärendet fors vidare till enhetschef Inga-Lene af Hällström. Det är oklart vilka
skyltar som far sättas upp var, enhetschefen behöver diskutera med hyresvärden kring saken.

Önskemål framförs även av medlem kring asfaltering av gårdsplan på dagverksamheten.
Ärendet förs vidare till enhetschef Inga-Lene af Hällström.

§11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 12 Nytt möte i juni

Nytt möte hålls i juni. Sekreteraren återkommer med datum och klockslag.
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Jonna Backlund, ordförande
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Linda Ek-Malm, sekreterare


