2019-10-30 kl. 16.00 – 18.00
Vård- och omsorgsförvaltningen

Närvarande; A, R, M, I, V och Å
Kristina, Lena och Alexandra (nyanställd)

Brukarråd
Ordförande: Kristina
Sekreterare: Lena

1. Presentationsrunda: Alexandra presenterar sig och alla presenterar sig för

Alexandra som är nyanställd på Mobila teamet Södra sedan 14/10 -19.
2. Punkter från föregående brukarmöte

- Introduktion av nyanställda: Kristina berättar att vi inför vartdera nyanställning väljer ut en boendestödjare som är introduktionsansvarig för den
nyanställda. Den som blir introduktionsansvarig ansvarar för att den nyanställda får nödvändig information om arbetet och till stöd för detta har vi en
checklista att gå efter. Den nyanställda följer också med på alla stödpassen
som ligger på den ordinaries schema under 1-2 veckor.
- Vi kom upp med förslag på vad som kan läggas till på checklistan:
Ljug inte, var ärlig, ”smöra” inte, ta det lugnt under stödpass.
Kunskap om personer i vår målgrupp, kognitiva svårigheter, sämre/dåligt
minne, påminnelser, lätt med missförstånd (kolla av med varandra att ni förstått samma sak), fråga om du inte förstår och att det är ok med tystnad för
många
Fråga vad jag behöver stöd med just idag
- Telefonnummer till stödassistent
Alla brukare som vill ska självklart få mobilnumret till stödpersonens
Arbetstelefon.
3. Kontroll i polisregistret

Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra en polisregisterkontroll inför nyanställning av medarbetare. Vi som jobbat längre har inte lämnat in någon då det
inte har varit någon regel förut.
4. Id-kort och namnbricka

Kommunen utreder om hur ID-korten ska se ut i framtiden, återkommer med
besked.
Gällande namnbrickor så bestämdes att stödpersonerna går ut med frågan vilka
som vill att de nyanställda ska bära namnbricka under den första tiden.
När man väl känner igen personen och vet namnet bärs inte namnbrickor.
5. Förslag om julfirande på Orren

Vi tog beslutet att vi ska ha julfirande den 24/12 12.00-16.00 med jullunch om
intresse finns. Stödpersonerna går ut och frågar vilka som är intresserade, däref-

ter bestämmer vi som kommer hur mycket pengar vi lägger på mat, vad julklappen får kosta och var vi ska vara.
I och med att det nästan är omöjligt att få tag på färdtjänst den dagen så kommer
vi att kunna hämta/lämna er som inte har möjlighet att ta er till julfirandet utan
färdtjänst med en buss som vi får låna.
6. Några nyckelord för vad en Stödperson är:
Spindeln i nätet (informerar sina arbetskollegor om hur just du vill bli bemött
eller något annat som är viktigt att veta).
Upprättar en Genomförandeplan tillsammans med dig.
Följer upp att alla som kommer till dig jobbar utifrån vad som står i genomförandeplanen.
Följer i möjligaste mån med på de möten, läkarbesök m.m. som du har fått beviljat att vi får gå med till.
Om något inte känns bra med den stödperson som man har så vill Kristina gärna
att ni kontaktar henne så att ni tillsammans kan få fram vad som känns fel och
om det ändå inte känns bra så kan man byta stödperson.
7. Månadsträffar (fredagsträff):
I första hand är de träffarna till för oss i Mobila Teamet men vi beslutade att om
man av någon anledning vill ta med sig någon tex. förälder, pojk/flickvän, barn
eller vän så är det ok. Det finns dock några regler:
Personen får inte vara otrevlig
Ska presentera sig
Det bestämdes att vi utvärderar hur det varit vid nästa brukarråd.
8. Någon annan i hemmet under stödpass:
Du bestämmer vem som är i ditt hem men vi är där för din skull så säg gärna till
personen/personerna att inte störa dig under stödpasset.
9. Övrigt:
- Nyanställd: Helena börjar på Mobila teamet Norra den 1/12 -19. Helena är
utbildad stödpedagog och ska bland annat stötta sina kollegor i upprättandet
av genomförandeplaner.
- Regler och riktlinjer: Vi pratade en hel del om regler och riktlinjer och att
det händer att vi går utanför ”ramarna” som finns ibland. Det är viktigt att vi
kan prata om detta och att vi gemensamt kan komma fram till hur vi ev. kan
göra annorlunda nästa gång. Alla kliver utanför ”ramarna” någon gång och
att det är bra att veta när man gör det så att vi kan kliva tillbaka in igen. Då
regler, riktlinjer och ramar har kommit till av någon anledning
- Thaiboxning: Ett förslag om att prova på thaiboxning kom upp och det bestämdes att vi tar upp frågan på vårt nästa verksamhetsmöte
10. Nästkommande brukarmöte; 2020-01-15 kl. 16.00-18.00 på Orren i Tumba
Karin är sekreterare

