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Datum & Tid: 8.9.2022 kl.16-17.30 
Plats: Gnejsgräns 1  
Närvarande: Medlemmar av anhörigrådet: Anna-Maria 

Skytte, Christina Mannfolk, Kim Strandberg, 
Camilla Öster, Monica Johnson. Bo-Anders 
Ingo 
Regionchef Mari Rönnlund (sekreterare) 

 
Frånvarande:  

   
 
 

Nr Ärende Beredning Beslut/Uppföljning Ansvarsperson/ 
Datum 

1 Gemensamt möte med 
rådet för servicetagare i 
södra Österbotten 

Första halvtimmen av mötet är gemensamt med mellersta 
Österbottens råd för servicetagare.  
 
 

Planen var att rådet för servicetagare i södra ÖB 
skulle ha deltagit via Teams, men de fick förhinder. 
 
Båda råden berättade vad de brukar diskutera 
under sina möten. 
Servicetagarrådet tog upp att de hoppas att de blir 
hörda angående sina individuella behov då 
Österbottens välfärdsområde tar över anordnandet 
av service. 
Medlemmarna i servicetagarrådet lyfte även upp 
behovet av nya bilar i regionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionchefen lovade 
ännu en gång utreda 
om det går att få en 
ny bil till regionen.  

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. 

Monica Johnson valdes till dagens ordförande.  
 
 

3 Kvalitetsmätningarnas 
resultat 

Regionchefen presenterar kvalitetsmätningarnas resultat för 
år 2021. Ärendet sköts fram från mötet i maj till dagens 
möte.  

  

  
Anhörigrådsmöte + gemensamt möte med 
servicetagarråden i ÖB 

 



 
     

 
4 Aktuellt kring SoHä-

reformen 
Välfärdsområdets temamöten för 
servicetagarrepresentanter som var planerade till 17.8 
flyttas till en senare tidpunkt. Ännu har ingen ny info kommit 
om nytt datum. 
 
Regionala infotillfällen för servicetagare: Steg för Steg och 
Kårkulla ordnar tillsammans infomöten som hålls i 
Jakobstad, Vasa och Närpes under vecka 48, kvällstid. 
Närvarande är Kårkullas och välfärdsområdets 
representanter. 
 
 

Diskussion kring servicetagarrådens och 
anhörigrådens fortsättning efter VFO: Råd för 
personer med funktionsnedsättning finns inom 
Österbottens VFO.  
Kårkullas sekreterare för råden för servicetagare 
har tillsammans gjort en skrivelse för rådens 
fortsättning efter övergången till VFO.  

 

5 Övriga ärenden/övrig 
diskussion 
 

 
 

Fråga inkom innan mötet angående om 
servicetagare som har arbets- eller dagverksamhet 
har rätt till läkarundersökning som på vanliga jobb. 
 
Arbetshälsovård för servicetagare: Kårkulla hade 
förra året dessa förberedelser på gång för att kunna 
förverkliga det. Ärendet har behandlats av Kårkullas 
ledningsgrupp, men eftersom social- och 
hälsovårdsreformen med överföringar till VFO samt 
ändring av funktionshinderslagstiftning kom emot, 
kunde beslut ännu inte fattas. I och med att 
lagstiftningen nu reformeras så vet ingen hur 
skiljelinjerna mellan dagverksamhet och 
arbetsverksamhet kommer att se ut (lagen är inte 
slutgiltigt formulerad ännu). Det är enbart de som 
har arbetsverksamhet som har rätt till 
grundläggande arbetshälsovård. I grunddelen ingår 
inte läkarundersökningar, utan bl.a. genomgång av 
ergonomi på arbetsplatsen och hälsoundersökning 
av hälsovårdare.  
I dagsläget inom Kårkullas enheter görs dock 
riskbedömningar för både dag- och 
arbetsverksamhet och de som har utlokaliserat 
arbete (där kommer risker i servicetagarens 
ergonomi, utrymmen osv fram). 
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