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Brukarrådet i västra Nylands möte 6. 9. 2019 klockan 9. 30-10. 45 på

Omsorgsbyrån i Ekenäs
r O N

Närvarande:

Daniela Lindholm ordförande, Stefan Holmberg, Gun Sundqvist, Janina Egger,

Marlene Lundberg (Eddy Krook och Andrea Westertun^ förhindrade att delta)

§1 Ordförande Daniela öppnar mötet kl 9. 30

§2 Ärendelistan godkänns
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§3 Genomgång av förra mötets protokoll

Brukarrådet har önskemål om hålla brukarrådsmöte i Karis eller Hangö

Daniela kollat upp med enhetschef i Karis att det är svårt att hitta passliga

utrymmen i Karis då inte längre Kårkulla har dagverksamhet där.

Vi planerar istället utfärd till Hangö kunde man tänka sig att göra i maj 2020.
Planen är att hålla Brukarrådsmöte samt äta lunch på Fyrens serviceenhet

Diskuteras kommande storträffen i Tammerfors i oktober 2020 och innehållet i

dagen. Åtminstone Stefan, Daniela och Gun är intresserade att komma med på

träffen i detta skede. Men i planerar vidare då vi vet mer.
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§4 Genomgång av filminspelningsdag och följande Brukarrådsmöte

Fixtvgör informationsfilm om Brukarrådet

fredag 1. 11.2019 då vi har vårt följande Brukarrådsmöte.

Vi har på dagens möte gått igenom de föreslagna intervjufrågorna. Alla

medlemmar fick nu hem intervjufrågorna så att man kan förbereda sig till nästa

gång.
Det är frivilligt at bli intervjuad.

§5 Ärende

Marlene hade som ärende gällande handikappade i Sverige. Hon hade sett ett

tv-program och man hade talat om att en del handikappade personer till och

med bor på gatan då det inte finns tillräckligt personal. Detta gjorde Marlene

orolig. Hon vill nu säga att hon tycker att Kårkullas service är bra.

§6 Ärende

Marlene tar upp ärendet att det är viktigt att man har tillgång till svenska tv-

kanaler på boendet, eftersom de flesta förstår svenska bättre än finska. Det

bästa skulle vara att man inte själv behövde betala för det kanalpaketet utan

att Kårkulla skulle stå för kostnaderna. Ärendet går vidare till regionchef Trude

Jansson-Wenberg.
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§7 Hälsningar från förra brukarrådssekreterarvideomöte.

Q Q?
^

Sekreterare Johanna berättar vilka ärenden man gått igenom med de andra

brukarrådssekreterarna inom Kårkulla.

Diskuteras om det är bra att även läsa upp Brukarrådsprotokollen på

boendenas hus-möten.

Brukarrådsmedlemmarna berättar att man har hus-möte på Flemingsgatan och

på Österby serviceenhet. De tycker inte att det är nödvändigt att gå igenom

brukarrådsprotokollet på brukarrådsmötena. Det räcker att protokollet skickas

till enhetschef som tar upp informationen vidare i personalgruppen.

Diskuteras vidare köksdejourering och hur det är ordnat på olika boenden.

Bra skulle om det finns bilder i köket på vad man ska göra om man inte förstår

text.

§8 Följande brukarrådsmöte hålls fredag 1. 11. 2019 9. 30 på omsorgsbyrån i
Ekenäs.

Program:

9. 30-11. 30 inspelning av intervjuer

11. 30 lunch - vi försöker luncha tillsammans

12. 30-14 brukarrådsmöte filmas och eventuella intervjuer görs klara
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§10 Ordförande avslutar mötet

10
Daniela Lindholm

Ordförande

1.^
^

Jotianna Martin

sekreterare

Distribution: Nämnden i Nyland, regionala chefer i Nyland, Carola Isaksson,

enhetschefer i västra Nyland, enheter i västra Nyland, Brukarråden i Nyland,

medlemmarna i Brukarrådet i västra Nyland
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