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Datum & Tid: 17.11.2021 kl. 16.00-17.30 

Plats: Servicepunkten i Vasa, Fredsgatan 16B 

Närvarande: Medlemmar av anhörigrådet: Anna-Maria 
Skytte, Bo-Anders Ingo, Christina Mannfolk, 
Kim Strandberg, Camilla Öster, Monica 
Johnson. Verksamhetschef Otto Domars 
(närvarande kl.16-16.45). 
Regionchef Mari Rönnlund (sekreterare) 

 

Frånvarande:  

   
  
 
 

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. 
 

Anna-Maria Skytte valdes till ordförande för dagens 
möte.  

 

2 Samkommunens 
ställningstagande kring 
utgivande av information 

Anhöriga har önskat få veta vem deras barn trivs med 
under sin korttidsvistelse och vilka andra barn som är 
samtidigt på korttidsvård. Jurister som har konskulterats har 
konstaterat att det är juridiskt möjligt att man får uppge 
barnens namn, ifall man har skriftligt/muntligt lov från den 
förälder vars barn det gäller. 
 
Trots att det juridiskt sett skulle vara möjligt att samla in 
skriftligt samtycke från föräldrar är det i praktiken ett mycket 
svårt system att upprätthålla utan att sekretessen 
äventyras. I praktiken skulle det på enheter med 
korttidsvård innebära att samtlig personal och vikarier skulle 
vara uppdaterade med exakt vilka av alla 50-70 
servicetagare i korttiden som har eller inte har detta 

Klargörande kring samkommunens 
ställningstagande kring utgivande av information: 
 
Personal vid serviceenheter kan berätta till anhöriga 
vilken personal som är i arbete då en servicetagare 
exempelvis kommer tillbaka till enheten efter 
vistelse hos anhöriga. Hela arbetslistor sänds 
däremot inte ut till anhöriga. 
 
Angående information till anhöriga om vilka övriga 
brukare som är i korttidsvård samtidigt som ens 
eget barn håller man inom samkommunen fast vid 
nuvarande ramar. Detta innebär att man inte ger ut 
den typen av information. Denna linje följer också 
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samtycke.  
 

övriga organisationers standard och 
förhållningssätt. Ärendet har diskuterats i 
samkommunens ledningsgrupp i juni 2021 och har 
även diskuterats i regionchefsgruppen och 
kuratorsgruppen. 
 
Under anhörigrådsmötet diskuterades vilka saker 
som ännu kunde utvecklas inom detta område, med 
beaktande av samkommunens riktlinjer. Sådant 
som ännu kunde utvecklas är att man på enheter 
kunde införa en starkare rutin kring att anhöriga får 
bilder på hur servicetagarens dag har varit (från 
servicetagarens egen telefon eller platta). Anhöriga 
vill inte behöva påminna personal om att de väldigt 
gärna får sända bilder.  
Anhöriga önskar även få info om enhetens 
instagramkonto eller hur man på annat sätt kan följa 
enheten via sociala medier.  

 
 
 
 
 
 
Regionchefen tar 
upp dessa saker 
med enheterchefer 

3 Servicepunkten i Vasa 
flyttar 

Servicepunkten i Vasa (på Fredsgatan 16) behöver flytta 
inom ett halvt år. Fastighetens nya ägare renoverar 
fastigheterna och har sagt upp hyresavtalet. Man håller 
som bäst på att utreda flytt till nya utrymmen. 

  

4 Elektroniskt 
klientjournalsystem 

Abilita HV klientjournalsystem tas i bruk på Kårkullas en-
heter under hösten 2021. Ibruktagandet innefattar  
skolningar (4 delar) som har hållits under hösten och pågår 
ännu på vissa enheter. I december har alla enheter i mel-
lersta och södra Österbotten fått dessa skolningar. Det är 
enbart Kvadria (enhet med enbart dag- och arbetsverksam-
het) som inte ännu fått denna skolning. 

Diskussion kring om Abilita ger möjlighet att 
användas som forum för anhörigkontakt (mellan 
serviceenhet och anhöriga) såsom t.ex. Wilma som 
används i detta syfte inom bildningssektorn.   
Syns texterna i OmaKanta? 

Regionchefen 
konsulterar 
samkommunens 
systemplanerare i 
dessa frågor och 
återkommer med 
svar till nästa 
anhörigrådsmöte 

5 Nya förtroendevalda 
inom samkommunen 

Fullmäktige har den 8.11 valt ny styrelse och regionala 
nämnder. 
 
Kårkullas fullmäktige  
Christer Rönnlund från SFP fortsätter som fullmäktiges 
ordförande för mandatperioden 2021-2025. Till första 
viceordförande valdes Inger Östergård (SDP) och till andra 
viceordförande Touko Niinimäki (De Gröna). 
 
Kårkullas styrelse  
Till styrelseordförande valdes Nina af Hällström (SFP). Till 
viceordförande för styrelsen valdes Kjell Grönqvist från 
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SDP. Övriga styrelsemedlemmar är: Hilkka Toivonen (De 
Gröna), Roger Eriksson (SFP), Roger Weintraub (SAML), 
Christian Karlsson (SANNF), Irja Bergholm (VF), Camilla 
Bergman-Kärpijoki (SAML), Elin Härmälä (SDP), Tuula 
Närvä (De Gröna) och Conny Granqvist (SFP). 
Regionala nämnden i Österbotten  
Till ordförande valdes Roger Eriksson (SFP). Till 
viceordförande valdes Carola Lithén (SFP). Övriga 
medlemmar: Aija Ström (SFP), Stina Österbro (SDP), 
Yngve Storsved (SFP), Peter Remahl (SAML) och Marlene 
Östersund (SANNF). 

6 Aktuellt kring SoHä-
reformen och Kårkullas 
strategi 

Vid samkommunstyrelsens möte 28.10 beslöt man kring 
Kårkullas strategi för tiden efter 1.1.2023. Boendeservice 
samt dagcenter- och arbetscenterverksamhet är tydligt 
utstakat i lagen och dessa överförs därför till de 
välfärdsområde där de är belägna. Däremot kommer 
framtidens Kårkulla (koordinerat utifrån Egentliga Finlands 
välfärdsområde) att satsa på sakkunnigtjänster och tjänster 
som kräver specialisering och spetskompetens, såsom: 
•experttjänster som handledning, konsultationer och 
utredningar,  
• krävande boendetjänster och dagverksamhet,  
• poliklinikverksamhet (inklusive mobila tjänster) samt  
• kompetensutveckling och fortbildning. 
 
 
Kårkulla och Eskoo har idag 17.11 haft möte med 
Österbottens välfärdsområde. Tillfälliga beredningsorgan 
tillsätts nu i form av Arbetsgrupp för specialomsorgen (för 
Kårkullas del deltar åtminstone ekonomichef Minna 
Näsman, båda regioncheferna Mari-Anette Rönnlund och 
Ann-Catrine Vuolle). 
 

  

7 Val av nya råd för 
servicetagare och deras 
gemensamma möte 
med anhörigrådet 

Regionchefen har varit i kontakt med nuvarande 
sekreterarna för brukarråden angående gemensamt möte 
med anhörigråden.  
Nya råd för servicetagare (som tidigare kallades Brukarråd) 
har valts i regionerna mellerst ÖB och södra ÖB nu i höst. 
Val har ordnats i regionerna och den regionala nämnden tar 
beslutet om de nya rådens medlemmar på sitt möte 
30.11.2021. Nya råden startar fr.o.m. 2022 och därmed 
kunde man ha gemensamt möte under våren 2022. 
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Råden för servicetagare väljs av den regionala nämnden för 
fyra år i gången bland de personer som har sin 
sysselsättning och/eller boendeservice av samkommunen. 
Nämnden utser samtidigt en av samkommunen anställd 
person till sekreterare för brukarråden. Rådet utser inom sig 
ordförande och viceordförande. 

7 Nästa möte  Nästa anhörigrådsmöte hålls 10.2.2022 och 
5.5.2022 kl.16–17.30. 
 
Strävar efter att ha fysiska möten med möjlighet till 
distansuppkoppling via Teams. 

 

8  
Övriga ärenden/övrig 
diskussion 

   

     

   
 
 

  

    
 

 

     

 


