
 

 

Minnesanteckningar från P-mötet 2018-02-19 

 

Närvarande: 

Pernilla, Anki, Annika och Maria 

 

§ 1 Maria informerade lite allmänt om att Jonis Assistans växer och att det skrevs avtal med 

två nya kunder förra veckan 

§ 2 Vi diskuterade lite kring situationen kring Pernilla 

- Vi pratade om att arbetet börjar där Pernilla är, t ex vid hennes jobb eller rehab. 

Flexibilitet och samarbete är dock viktigt och att vi kommunicerar så att vi löser det 

så bra som möjligt 

- Om Pernilla åker i någon av assistenternas bil är det på privata premisser. Formellt 

sätt ska Pernilla ersätta eventuella bensinkostnader 

- När vädret blir bättre har Pernilla önskemål om att assistenterna ibland kan cykla vid 

hennes sida då hon ibland ”kör” ganska fort. Pernilla ansvarar för cykeln som ses som 

ett fordon likt hennes bil. Jonis Assistans tillhandahåller en hjälm som assistenterna 

använder om de så väljer. 

- Pernilla och jag, Maria, ska ha kontakt inför varje pmöte 

- Pernilla ska eventuellt få nya arbetstider och assistenternas arbetstider kan i så fall 

ändras. Hon kontaktar mig så fort hon har mer information 

- Vi samtalade en hel del kring arbetet i familjen. Pernilla har önskemål om att 

försiktighet ska vara en central punkt när det gäller kommunikation i hemmet. Var 

försiktiga när det kommuniceras framför de andra familjemedlemmarna, om sönerna 

kommer och vill prata, försök att lämna dem ifred. Försök att visa diskretion i 

situationer där det behövs intimitet och integritet för Pernilla. Vi kom alla överens 

om att dessa diskussioner bör fortsätta varje gång vi träffas för att hela tiden 

underhålla den här frågan och inte ta saker och ting för givet. 

§ 3Om någon är sjuk kontaktas Maria först och därefter Pernilla. Om någon önskar byta 

arbetspass kontaktas Maria eller Anki, om det är hennes jourvecka. 

§ 4 HLR utbildningen blev inställd pga sjukdom men återkommer så fort som möjligt 

§ 5 Handledning är på gång. Maria håller på att kontakta en handledare 

§ 6 Vi gick igenom Ankis roll. Hennes arbetsbeskrivning finns inlagd på hemsidan 

§ 7 När nya rutiner skrivs, meddelar Maria eller Janne detta och de finns då inlagda på 

hemsidan 



 

 

§ 8 Vi pratade om att anställa någon extra. Pernilla kollar och också alla vi andra om vi 

känner någon som skulle vilja jobba extra 

§ 9 Vi diskuterade kommunikation mellan assistenter och mellan arbetspassen. Vi kom fram 

till att vi kör som vi gör nu och utvärderar vid senare tillfälle. Pernilla kommunicerar ut vad 

som är gjort eller inte gjort.  

§ 10 Kaffekonsumtionen är inte hög hos Pernilla och vi kom fram till att ett halvt kilo per 

månad räcker. Handskar i storlek medium behövs dock nu 

§ 11 Jonis Assistens ska ha ett stormöte den 25 april kl 9-13. Mer information kommer 

senare 

§ 12 Vi pratade lite om schema och om semesterönskningar. Alla ser över situationen inför 

semestern och återkommer till mig så fort som möjligt. När det gäller schemat fr o m april 

avvaktar vi lite p g a att vi inväntar Pernilla nya beslut. Jag ska dock maila ut vilka helger som 

gäller så att alla kan planera. 

§ 13 Avvikelser: 

- Det var två avvikelser den här gången som ledde till bra diskussioner. En handlade 

om vikten att titta i schemat men också läsa veckobreven. Om ni inte fått ett 

veckobrev, kolla då i skräpposten eller om Maria har glömt. Maria ska också meddela 

schemaavvikelser direkt. 

- Den andra avvikelser handlade om att Mikaela kom lite sent. Vi bestämde då att vid 

nyanställningar ska Pernilla få telefonnummer direkt samt att vi skapade en ny rutin 

för vad Pernilla ska göra i ett sådant läge. 

 

Nästa möte är den 5 mars kl 9-10.30 hos Maria. Frukost kommer att serveras 

  



 

 

 


