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1

Aktuellt i samkommunen
och i region Åboland

Bokslut och verksamhetsberättelser för 2020. Ekonomiska
läget i samkommunen. Pandemigruppens anvisningar.
Rekrytering av en ny samkommunsdirektör
Kårkullas nya hemsidor: under rubriken Verksamhet har
anhörigråden en egen sida
Ny enhet inom öppenvård fr.o.m 1.3.21=Triangelns
serviceenhet.

Anhörigrådet har tagit del av och diskuterat
aktualiteter i samkommunen och i region Åboland

Hilve

2

Val av anhörigråd för
perioden 2021-2022

Vivan Norring-Nyström, Annika Holmberg, Eivor
Huldén och Eivor Jönsson är villiga att fortsätta i
anhörigrådet. Minst en medlem till behövs. Förslag
till Hilve senast 15.4.

Hilve

3

Utvärdering av året
2020

Högaktuellt att välja medlemmarna i anhörigråden för tiden
2021-2022. Medlemmarna väljs av den regionala nämnden
(Åboland= 5.5.2021) på förslag av regionchefen. Varje
anhörigråd består av minst fem medlemmar.
Intresse bland nuvarande medlemmar att fortsätta?
Anhörigrådets planerade möten och temakvällen kunde inte
förverkligas p.g.a Covid-19
Dagverksamheten och korttidsvården stängda under våren.
Dagverksamhet på boendeenheter och krisvård istället för
sedvanlig korttidsvård.
Många utmaningar men också nya insikter och kreativa
lösningar under pandemiåret.

Temakvällen med temat självbestämmande skjuts
upp till hösten 2021. Om ej möjligt att ordna
temakvällen fysiskt p.g.a pandemin ordnas den via
Teams.
Diskussion om pandemins negativa och positiva
effekter.

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 | info@karkulla.fi | kårkulla.fi
21.1.2020 |N.T-A/förvaltningssekreterare

Nr

Ärende

Beredning

Beslut / Uppföljning

4

Målsättningar för 2021

Anhörigrådets fokusområden under året?

5

Övriga ärenden

Marknadsföra anhörigrådet genom att delta i olika
aktiviteter. Anhörigrådet finns för alla anhöriga och
anhörigrådet vill vara delaktig i utvecklandet av
serviceutbudet.
Diskussion om lättlästa nyheter och texter. Eivor
Jönsson ger respons till ÅU om lättläst text(veckans
nyheter)
Inga övriga ärenden

6

Nästa möte

7
8
9
10

Mitten av maj 2021: Hilve återkommer med
datumförslag
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