Anhörigrådet i Åboland

Datum & Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

Måndag 9.9.19 kl.16.15-17.45
Omsorgsbyrån i Åboland/Strandvägen 8
Tom Björkfors, Eivor Huldén, Eivor Jönsson,
Vivan Norring-Nyström och Hilve
Sandblom(sekr.)
Annika Holmberg

Nr

Ärende

Beredning

Beslut/Uppföljning

1

Presentation av
närvarande

Samtliga personer i anhörigrådet för 2019-20 är nya. Mötet
inleddes med en presentation av de närvarande.

Fyra av fem medlemmar var närvarande. Hoppas
Annika Holmberg kan delta i nästa möte så
fortsätter vi med presentationen.

2

Anhörigrådet enligt
förvaltningsstadgan
§108

3

Val av ordförande

4

Anhörigstrategin

”För att öka anhörigas delaktighet och medinflytande ska
det finnas ett anhörigråd i varje region med minst fem(5)
medlemmar. Genom anhörigråden tar man vara på
anhörigas kunskaper och erfarenheter, de kan bistå med
värdefulla aspekter angående servicen och ge utlåtanden i
ärenden om verksamheten. Medlemmarna väljs av den
regionala nämnden så att de i mån av möjlighet
representerar brukare i olika åldrar, med olika grad av
funktionsnedsättning och från olika verksamhetsformer.
Sekreterare i respektive anhörigråd är regionchefen.
Anhörigråden utses för två år i gången.”
Anhörigrådet behöver en nya ordförande för perioden 201920
Anhörigstrategin för Kårkulla samkommun 2017-2019 har
skickats till samtliga medlemmar innan mötet

Ansvarsperson/
Datum

Tom Björkfors valdes enhälligt till ordförande
Vi hann med en snabb genomgång av
anhörigstragin. Diskussionen fortsätter på nästa
möte. Målet med anhörigstrategin är att stärka
anhörigas deltagande och skapa en öppen dialog.
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Hilve

Nr

Ärende

5

Försäkringar för dem
som bor på Kårkullas
boenden?

6

Övriga ärenden

7

Nästa möte

8
9
10

Beredning

Oklarheter vilka försäkringar en brukare som bor på
Kårkullas boende ska ha. På det nya hyresavtalet finns text
om hyresavtal(avtalsvillkor punkt 6). Ett exempel kring en
enskild brukare lyftes fram.

Beslut / Uppföljning

Diskussion om hur vi når de övriga anhöriga. Någon
gemensam tillställning?
Hur skapa fungerande rutiner för information? På
nästa möte tar vi en titt på hemsidan & hur anhöriga
kan ge respons till Kårkulla. Alla får inte tidningen
Omslaget. Hilve utreder detta.
Genomgång av avtalsvillkoret kring försäkring.
Det enskilda fallet utreds.

Nästa möte måndagen den 28.10.19 kl.16-17.30
på Flätan/Mocca
se(dagverksamhet)Trädgårdsgatan 19 i Åbo

Ansvarsperson/
Datum

Hilve

