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Datum & Tid: 25.11.2021 kl. 13.30-15.30 
Plats: Omsorgsbyrån Raseborg 
Närvarande: Mia Lönnroth, Icca Krook, Nanny Sundström, Trude 

Jansson-Wenberg [ sekreterare) 
 
Frånvarande: Ann-Sofi Storbacka, Henrik Nyqvist 
   
  

Nr Ärende Beredning Beslut/Uppföljning Ansvarsperson/ 
Datum 

1 Genomgång av 
föregående 
mötesprotokoll 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 Genomgång av 
kvalitetsmätning ur 
närstående och 
servicetagar perspektiv 
 
 

Kårkullas kvalitetsutvecklare Maria Lindström berättade om 
resultatet från kvalitetsmätningarna. Visade även hur 
blanketterna ser ut. Kom även upp frågan vem som skickar 
ut denna blankett. 

Anhörigrådets medlemmar fick ge respons på 
förbättringar av blanketterna, vissa delar i texten 
kunde förtydligas så att man inte blandar mellan 
temporärt boende och fortgående boende. Kanske 
informatören kunde skicka ut blanketten till de 
berörda, så att ingen blir bortglömd.Socialkuratorn 
kunde skicka ut blanketten till de som inte bor på 
någon enhet. 

Maria 
Lindström,Malin 
Johansson, 
Johanna Martin 

3 IT plan Kunde finnas en IT plan med tanke på digitala hjälpmedel, 
men också för personalen så att de har den kunskap som 
behövs till olika program 

Sätts i målsättningarna för enheterna vad man 
behöver satsa på, men kunde även finnas en IT 
plan så att pengar finns reserverat för datorer, 
plattor m.m. 

Enhetschefer, IT 
avdelning. 

4 Positivt under Coronan  Face time användningen under corona tiden har 
varit i flitig användning. 

 
 
 

5 Anskaffning av 
fiberkabel och smarttv 
 till Flemingsgatans se. 

Hur ser det ut med fiberkabeln till Flemingsgatan och 
införskaffandet av Smart tv till modulerna. 

IT avdelningen har gjort avtal med Karis telefon och 
det kommer att kopplas till kabel den 13.12.Finns 
en smart tv i den ena modulen och skall införskaffas 
även till den andra. 

IT avdelnigen och 
enhetschef. 

6 Följande möte  Nästa möte är 17.2.2022 kl.13.30-15.30 via teams 
eller på plats. 

Trude Jansson-
Wenberg 

Arbetsgrupp/Möte: Datum: 
Anhörigråd  
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