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Datum & Tid: 5.5.2022 kl.16.10-16.51 
Plats: Magasinsgatan 4 
Närvarande: Medlemmar av anhörigrådet: Anna-Maria 

Skytte, Kim Strandberg, Camilla Öster, Bo-
Anders Ingo 
Regionchef Mari Rönnlund (sekreterare) 

 
Frånvarande: Monica Johnson, Christina Mannfolk 
   
  
 
 

Nr Ärende Beredning Beslut/Uppföljning Ansvarsperson/ 
Datum 

1 Gemensamt möte 
med rådet för 
servicetagare i södra 
Österbotten 

Första halvtimmen av mötet är gemensamt med södra 
Österbottens råd för servicetagare, vilka önskar deltar 
via Teams. 
 
 

Servicetagarrådet blev med kort varsel 
förhindrade att delta. Gemensamma mötet 
skjuts upp till hösten. 

 

2 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. 

Bo-Anders Ingo valdes till mötesordförande.   
 
 

3 Kvalitetsmätningarnas 
resultat 

 P.g.a. tekniska problem kunde resultaten från 
mätningarna inte delges.  

Ärendet tas upp på 
nästa 
anhörigrådsmöte.  

4 Aktuellt kring SoHä-
reformen 

Förutom boendeserviceenheter samt dagcenter- och 
arbetscenterverksamhet överförs även Kårkullas 
rådgivningstjänster (regionala expertteam) till det 
område där de i huvudsak arbetar, dvs. ÖVPH 

ÖVPH (Österbottens välfärdsområde) planerar 
in ett svenskspråkigt tema-möte efter 
sommaren där 
servicetagarrespresentanter/medlemmar av 

Regionchefen 
sänder datum och 
länk till 
anhörigrådet då 

  
Anhörigrådsmöte   



 
     

Nr Ärende Beredning Beslut / Uppföljning Ansvarsperson/ 
Datum 

 
(Österbottens välfärdsområde) för Ö.  
 
En utredning/förfrågan har sänts ut till 
medlemskommuner och tvåspråkiga välfärdsområden 
(samt Åland och Päijät-Häme) för att utreda de olika 
välvärdsområdenas behov och intressen av att ingå 
samarbetsavtal mellan olika välfärdsområden för att 
säkerställa tillgången till de expert- och andra 
specialtjänster som Kårkulla samkommun erbjuder 
idag samt utveckla dessa tjänster i framtiden. 
Svarstiden är till 9.5.2022. 
 
Österbottens Välfärdsområdes ”Arbetsgrupp för 
specialomsorgen” har fortsatt med sina möten under 
vårvintern 2022. Följande möte är 2.6.22. 
 
Möten med arbetsgrupperna kring boendefrågor och 
dagverksamhet har även hållits den 5.4.2022 och 
5.5.2022.  
I arbetsgrupperna sitter personal från Kårkulla, Eskoo, 
FDUV och samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde.  
 

anhörigrådet kan medverka. Motsvarande 
möte för finskspråkiga hålls 2.6.2022. 

Innan tema-mötet sänds frågor ut på förhand, 
som grund för diskussion på mötet. Frågorna 
handlar om vad som kännetecknar en 
individuell och flexibel service, vad som 
fungerar bra idag, om något saknas och vad 
isf, och om det finns särskilda hälsningar till 
alla som planerar boendetjänster inför 
framtiden.  

mötesdatum är 
fastslaget. 

5 Höstens möten  
 

Fastställande av kalendarium för anhörigrådets möten 
hösten 2022.  
Servicetagarrådet i mellersta Österbotten som inte var  
närvarande vid dagens möte önskar vara med på nå-
got av anhörigrådets möten under hösten. 
 

Höstens möten: 8.9 och 17.11 kl.16-17.30 
  

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

6 Övriga ärenden/övrig 
diskussion 
 

Omslaget Anhöriga har fortfarande inte fått 
papperstidningen.  
Många vet inte ens om den.  
 
Regionchefen lyfte fram att man under slutet 
av 2021 samkommunalt gjorde satsning på att 
samla in kontaktuppgifter till dem om önskar få 
tidningen. 

Regionchefen 
utreder var 
informationen har 
brustit. 
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