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Datum & Tid: 10.2.2022 kl. 16.10-17.27 

Plats: Elektroniskt via Teams 

Närvarande: Medlemmar av anhörigrådet: Anna-Maria 
Skytte, Christina Mannfolk, Kim Strandberg, 
Camilla Öster, Monica Johnson.  
Regionchef Mari Rönnlund (sekreterare) 

 

Frånvarande: Bo-Anders Ingo 

   
  
 
 

Nr Ärende Beredning Beslut/Uppföljning 
Ansvarsperson/ 
Datum 

1 Val av ordförande för 
mötet 

Anhörigrådet beslöt vid sitt första möte 8.6.2021 att man 
väljer ny ordförande för varje möte, så att samma person 
inte behöver binda sig för en längre period. 
 

Camilla Öster valdes till ordförande för dagens 
möte.  

 

2 Servicepunkten i Vasa 
flyttar 

Flytt sker i månadsskiftet mars/april. Nya adressen fr.o.m. 
1.4.2022: Magasinsgatan 4, 65100 Vasa 

  
 
 

3 Arbetsersättningar vid 
dagverksamheterna 

Information om ändringar i fråga om utbetalning av 
arbetsersättningar fr.o.m. 1.3.2022 

Kårkulla samkommun ändrar utbetalningssystemet 
så att det följer nuvarande allmänna nationella 
riktlinjer och beaktar kommande 
lagstiftningsförändringar. 

- Inom arbetsverksamheten utbetalas 
fortsättningsvis arbetsersättningar ut i form 
av en social förmån som baserar sig på 
beroende på aktivitet, motivation och 
ansvar. 

- Till servicetagare som deltar enbart i 
dagverksamhet utbetalas inte 
arbetsersättning fr.o.m. 1.3.2022. 

 

  

Anhörigrådsmöte 10.2.2022 



 
     

Nr Ärende Beredning Beslut / Uppföljning 
Ansvarsperson/ 
Datum 

 
- Fr.o.m. första januari 2023 kommer 

dagverksamhet och arbetsverksamhet att 
styras av olika lagar. Den nuvarande 
specialomsorgslagen upphävs. 

- Dagverksamhet kommer att ordnas enligt 
lagen om särskild service med anledning av 
funktionshinder.  

- Arbetsverksamheten kommer att styras av 
annan lagstiftning. Arbetet kring den 
lagstiftningen är ännu inte klar. 

 
4 Stängning av korttiden Tyvärr måste vi meddela att korttiden vid Kristallen 

serviceenhet (i Brändö och Sundom) håller stängt mellan 
1.2-31.3.2022. Detta på grund av att vi för tillfället har svårt 
att rekrytera personal. Trots detta kan vi ordna akuta 
korttidsplatser i Sundom.  

Anhörigrådet lyfter fram vikten av att servicen kan 
ordnas, eftersom många familjer är trötta och i stort 
behov av korttid. 

 

5 Abilita och 
OmaKanta/SosKanta 

Återkoppling till föregående mötets frågor kring: 
 
 

- Syns Abilitas texter i OmaKanta? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ger Abilita möjlighet att användas som forum för 
anhörigkontakt (mellan serviceenhet och anhöriga) 
såsom t.ex. Wilma som används i detta syfte inom 
bildningssektorn? 
 

Regionchefen har varit i kontakt med 
samkommunens systemplanerare angående dessa 
frågor: 

- Kårkulla samkommun är en 
socialvårdsproducent. Socialvården har en 
egen Kanta: SosKanta, denna har inte 
kommit lika långt som hälso- och 
sjukvårdens Kanta. Därmed finns det än så 
länge ingen Kanta-koppling för Kårkullas 
Abilita. Kopplingen till socialvårdens Kanta 
borde ske innan 2024 (klienthandlingar). 
  

- Abilita har ingen sådan funktion. Då det 
gäller Wilma inom bildningssektorn är det 
frågan om minderåriga barn. Inom vår 
organisation är det oftast frågan om klient- 
och patientuppgifter för vuxna 
servicetagare inom socialvården. Därmed 
ger lagen ingen möjlighet att använda 
Abilita på liknande sätt som Wilma.   
 

 

6 Aktuellt kring SoHä-
reformen och Kårkullas 
strategi 

I början av året har samkommunens förvaltning arbetat med 
den utredning över verksamheten som ska ges till 
välfärdsområdena per sista februari 2022. I den 
utredningen ingår också en förteckning över vilka vakanser 
som övergår till de olika välfärdsområdena, så på sätt och 

Anhörigrådet lyfter fram vikten av att den personal 
som överförs till välfärdsområdet även i 
fortsättningen fungerar som intressebevakare och 
kämpar för servicetagarnas rätt till fortsatt 
högkvalitativ service på sitt modersmål så att 
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vis kommer beredningen in i en mera konkret fas. 
 
Arbetet med Kårkullas framtida produkter och tjänster 
avancerar och från och med 10.1.2022 stöds det arbetet 
också av vår SOTE-koordinator Satu Broman. Satu 
kommer också att jobba för samarbete mellan de 
tvåspråkiga välfärdsområdena inom funktionshinderservice 
på svenska. Ett viktigt arbete som koordineras av Egentliga 
Finlands välfärdsområde. 
 
Österbottens Välfärdsområdes ”Arbetsgrupp för 
specialomsorgen” har haft sitt första möte den 20.1.2022. 
Dessa möten kommer att hållas 1gg/mån under våren.  

resurserna för specialomsorgen inte naggas i 
kanterna i en organisation med många olika typer 
av service. Specialomsorgen är en serviceform som 
relativt få är insatta i och berörs av, vilket ändå inte 
får leda till att den inte prioriteras. 

7 Nästa möte  
 

 Nästa anhörigrådsmöte hålls 5.5.2022 kl.16–17.30. 
 
Reg.chefen har diskuterat med sekreterarna i råden 
för servicetagare. Först halvtimmen av mötet är 
gemensamt med åtminstone södra Österbottens  
råd för servicetagare, vilka önskar deltar via Teams.  
Anhörigrådet strävar efter att ha fysiskt möte på nya 
adressen Magasinsgatan 4 (möjlighet till 
distansuppkoppling via Teams). 
 

Regionchefen sänder 
inbjudan via e-post 
ca en vecka innan 
mötet. 

8 Övriga ärenden/övrig 
diskussion 
 
 

  Önskas fortfarande infobrev från enheter med info 
om vem som jobbar på enheten. 
 
Bättre informationsflöde inom enheterna önskas: att 
anhöriga inte ständigt ska behöva ge samma info till 
enheten/personalen. 

Regionchefen för 
infon vidare till 
enhetschefer och 
enheterna. 

     

   
 
 

  

    
 

 

     

     

 


