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Datum & Tid: 14.12 kl 17-18 

Plats: Teams 

Närvarande: Jörgen Ingman (ordförande), Christina Lång, Johan 
Uusimäki, Mauri Nyqvist, Carola Bäckström 
Kim Meller (sekreterare) 

 

Frånvarande:  

   
  
 
 

Nr Ärende Beredning Beslut/Uppföljning 
Ansvarsperson/ 
Datum 

1 Genomgång av förra 
mötets protokoll 

Genomgång av protokoll 
 

 

Protokollet godkändes  

2 Anhörigrådet/ uppgifter Kårkulla samkommuns anhörigråd bildades kring årsskiftet 
2014-2015 i enlighet med samkommunens anhörigstrategi 
2014-2016. Syftet med anhörigråden är att ta vara på 
anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp 
målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. 
Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden. 
 
Anhörigråd finns i alla sju regioner. Varje anhörigråd består 
av ca fem medlemmar med regionchefen som sekreterare. 

Kort genomgång vad som är syftet med 
anhörigrådet. Det hör till anhörigrådet att följa upp 
målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin: 
 
-Fungerande information 
-Ökad delaktighet 
-Gott samarbete                             

 

3 Anhörigstrategin Kort genomgång av anhörigstrategin Vi gick igenom anhörigstrategin i sin korthet. 
Anhörigrådets medlemmar kan på egen tid läsa 
strategin ifall det finns intresse. Anhörigstrategin 
finns att läsa på Kårkullas hemsidor  

 

4 Intressebevakarens roll Det lyftes upp på mötet att personalen på boende borde 
vara mer insatt i vad intressebevakarens roll är. 

Regionchefen lovade föra saken vidare till 
enhetscheferna 

 

5 Personalsituationen på 
dagverksamheten 

Personalsituationen är svår speciellt på Treklangen och 
struktursidan. Av en bemanning på 10st har vi i dagsläget 4 
befattningar besatta 

Vi har nu ett märktvärt rekryteringstillägg för 
personer som söker till dagverksamheten, 
kriterierna är att personen är valvira registrerad. 

 

Arbetsgrupp/Möte: Datum: 

Anhörigrådet mellersta Nyland 14.12.2021 



 
     

Nr Ärende Beredning Beslut / Uppföljning 
Ansvarsperson/ 
Datum 

 
6 Övriga ärenden  Transporten av servicetagare till fritidsaktiviteter fungerar 

under all kritik, detta gäller speciellt taxiföretaget 
Kulkukeskus. 
 
Rådets medlemmar önskar mera information speciellt från 
boendeenheterna 
 
Regionchefen och ordförande kontaktar när nästa mötet blir 

Regionchefen kontaktar Kulkukeskus och diskuterar 
saken 
 
 
Regionchefen för saken vidare 

 

7 Mötet avslutas Kl 18.00   

8      

9     

10   

 
 

  

 


