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Protokoll 2/2019

Brukarrådet i södra Österbotten

Tidpunkt: 25. 6.2019 U. 13-14:30

Närvarande: Markus Ström, Henrik Ström, Daniel Ivars, Robin Hautaviita, Peter Bemas
(ordförande/suppleant) och Linda Ek-Malm (sekreterare)

§ l Öppning av mötet

Suppleant Peter Bemas öppnar mötet kl. 12. 55 i och med att ordförande Jonna Backlund är
frånvarande.

§ 2 Genomgång av förra mötesprotokollet

På förra mötet deltog vikarierande regionchef Emilia Back via video.
Brukarrådsmedlemmama fick ta del av ritningar på nya enheter och kommentera.

Vi diskuterade trafiken i Närpes centrum samt problem med felparkerade bilar på
dagverksamhetens gårdsplan.

§ 3 Nämndens hälsning

Nämnden tackar brukarråden for protokollen. Nämnden läser aktivt brukarrådens protokoll
och tackar för deras samhällsengagemang.

§ 4 Genomgång av mötesprotokoll från brukarråds-sekreterarnas videomöte

Genomgång vad som är aktuellt i regionerna.

Bildbank till brukarrådens protokoll har gjorts upp.

Diskussion kring brukarwebben - Robin Hautaviita som är medlem i gruppen berättar att de
börjat gå genom Kårkullas hemsidor.
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Diskussion kring brukarrådens stormöte i Tammerfors.

§ 5 Stormöte i Tammerfors år 2020

Stormötet måste på grund av ekonomiska orsaker flyttas til) år 2020. Föreslaget
nytt datum: 8. 10.2020.

§ 6 Appar på I-pads

Ledande habiliteringshandledare Jonathan Witick har ärende till brukarråden. Vilka appar vill

brukarna ha på Kårkullas iPadar? Diskussion förs på möte, följande förslag framkommer:

Mera spel; vuxenspel
Sällskapsspel; t. ex. bingo

Läs- skrivprogram
Butikslistor

Lättläst kokbok/recept
Musikappar

§ 7 Trafik i Näsby

Medlem Henrik Ström har vid tidigare brukarrådsmöte funderat kring trafiken i Närpes.
Brukarna promenerar till och från dagverksamheten, många bilar kört snabbt längs vägen och
det känns otryggt på övergångsställen.

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

På dagens möte konstateras att Närpes stad har under våren uppdaterat sin trafiksäkerhetsplan
och föreslår förbättringar, bland annat:

Sänkning av hastighetsbegränsningen till 40 km/h i hela centrumområdet
Förbättring av anslutningen mellan Kyrkovägen och Kristinestadsvägen genom att
bygga en cirkulationsplats (rondell)
Bygga mera gång- och cykelleder
Förbättra trafiksäkerheten på skolgårdar
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Medlemmarna kommer överens om att ingen skrivelse behöver göras i och med att det redan
finns i planeringen att bygga en till rondell i staden.

§ 8 Ärende från idélådorna

Ingen post i idélådoma. Brukarrådsmedlemmama påminner sina arbetskamrater att sätta
ärenden i idélådoma.

§ 9 Övriga ärenden

Vad kommer att hända med Kårkulla? Medlemmarna oroliga när de läst dagstidningarna den
senaste tiden.

Medlem Henrik Ström tar upp till diskussion att enheterna är för stora i regionen. De borde
delas och det borde finnas mera enhetschefer. Brukarrådsmedlemmama konstaterar att det

inte är bra för enhetscheferna att ha för stora enheter och jobba for mycket.

Under nästa möte diskuteras kring viceordförandeskap om ordinarie är sjuk.

§ 10 Nytt möte i september

Nytt möte hålls i september. Sekreteraren återkommer med datum och klockslag.

Peter Bemas, suppleant for ordförande
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Linda Ek-Malm, sekreterare


