
Minnesanteckningar från P-mötet 2017-10-23 

 

Närvarande: Frånvarande: 

Joakim  Patrick 

Janne  Ebba 

Oscar  Sara 

Cilla  Eva 

Jojje  Håkan 

Emma  Brian 

Jeanette  Farzad 

Vanna 

Maria 

  

 

Allmänt 

§1 Vanna hälsades välkommen och en presentationsrunda genomfördes. 

§2 Maria informerade om personalläget. Vi hjälps åt för att klara det hela. Maria skall 

ha möte med eventuell ny kund. Intresse finns. 

§3 Janne Informerade om att nya rutiner finns på internwebben. Kolla! 

Jonathan 

§5 Är vid gott mod! Hårbotten allt bättre. 

§6 Vi tog en faciliteringsrunda och var och en berättade om en händelse. 

§7 Coladrickandet togs upp. Maria har pratat med berörda.  

§8 Cafe Rälsen 21 november. Jonathan är hos Maria/Janne. Behöver omplaneras. 

§9 Bingolottobesök Mars 2018. Maria bokar. 

§10 Jonathan har köpt gångstavar. Träning behövs. 

§11Jonathan vill ”gå på isen” (Skogsvallen) Inplaneras. 

§12 Jonathan är på Irland 22-27 december. 

 

 

 



Personal 

§13 Vanna Knutsson har börjat. 

§14 Friskvårdsblanketter, block samt skrivarpapper behövs. 

§15 Maria gick igenom den riskanalys som gjorts på de risker som tagits upp till 

diskussion tidigare. 

§16 Maria berättade om den enkät som hon och Sara Lindberg tagit fram i samarbete 

med Alice Survey AB. Den handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

och är vetenskapligt säkrad. Vi kommer genomföra den i veckan. Alla får länk via 

mail. 

§17 Julfest 20 december. 

§18 De som vill kan ta influensasprutor och lämna in kvitto till oss. 

§19 Vanna och Farzad behöver maila anhöriguppgifter till Janne. 

§20 Skyddsrond har genomförts. Allt ok förutom att en starkare lampa behövs i 

Jonathans rum. Kan med fördel inhandlas vid ett Willysbesök. 

Avvikelser 

§21 Ett flertal denna gång. Maria hittade en hög på skrivbordet som vi gick igenom. 

Återigen gamla livsmedel i kylskåpet. Vi kom överens om att den som handlar på 

måndagar kollar utgångsdatum på det som finns hemma. 

Vi kom också överens om att vi alltid skall sätta datum på mat som stoppas i frysen. 

Kolla även utgångsdatum på mediciner och salvor regelbundet. Använd SMS/Mail i 

Aiai om någon medicin är slut eller något annat som samtliga bör känna till. 

Övrigt 

§22 Rutinerna gicks igenom. Sara står med i många rutiner. Bör ändras tillsvidare. 

Janne kollar. 

§23 Vid sjukdom är det viktigt att detta meddelas per telefon till Janne eller Maria 

oavsett tid på dygnet, inte via SMS. Detta för att vi så snabbt som möjligt skall kunna 

hitta en ersättare. 

§24 Maria föreslog att vi skall börja ”instagramma” om vår verksamhet ur ett mer 

personligt perspektiv som assistenter. Helt frivilligt. Maria sätter ihop en veckolista 

som förslag. Vi skall inte ha några direkta bilder på Jonathan men ok att ta bilder där 

ansiktet inte syns och gärna på aktiviteter som utförs. 

 

Nästa p-möte 27/11 kl 19.00-21.00, adress Industrigatan 44, kod 2412 

 


