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Organ:  Klientrådet för barn, unga och familjer  

   

Tidpunkt:  måndag 14.11.2022, kl. 16-17.35 

 

Plats:  Vasa Centralsjukhus, Y3.08, mötesrum Joutsen - Svan 

 

 

 

Närvarande:  x Asplund, Annika, Vörå 

  x Eriksson, Fanny, Nykarleby 

  x Jakobsson, Marianne, Korsholm 

  x Kontiainen, Anna-Leena, Laihela 

  x Nurmi, Heidi, Vasa 

- Nyman, Katja, Jakobstad 

- Nyman, Linda, Närpes 

- Närvä, Outi, Vasa 

- Salo, Pia, Kaskö 

  x Sjöskog, Camilla, Pedersöre 

 

Frånvarande:   Nyman, Katja 

  Nyman, Linda 

  Närvä, Outi 

  Salo, Pia 

 

Representanter för  

Österbottens välfärdsområde 

samkommun:   x Sjöström, Pia-Maria, sektordirektör barn, unga och familjer, ordf. 

- Holm, Tarja, representant för läkarlinjen 

  x Granlund, Susann, representant för vårdlinjen 

  x Kola, Siv, representant för socialvården 

  x Nyberg-Sundqvist, Åsa, regional servicechef, sekr. 

 

 

Sakkunniga:  x Kankaanpää, Monika, ledande socialarbetare 

  x Sjöblom, Heidi, socialarbetare, socialservice för funktionshindrade 

  x Södergran, Eva, planerare, kompetenscentret 

  x Salonen, Teija, socialhandledare, socialservice för funktionshindrade 

   

 

 

Program: 

 

1. Ordförande öppnade sammanträdet. 

 

2. Sakkunniga inom funktionshinderservicen presenterade verksamheten med tonvikt på 

närståendevårdens kriterier, avlastning och arvoden. Presentationen i bilaga. 

 

Resolution: 

Inom specialomsorgen är tillgången till tjänster inte jämlik inom hela Österbottens 

välfärdsområde. En del kommuner har producerat rådgivning, handledning stöd och 

information m.m. själva, medan andra har köpt servicen av de samkommuner som fr.o.m. 
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årsskiften blir en del av välfärdsområdet. Klientrådet för barn, unga och familjer betonar vikten 

av att alla behandlas lika och erbjuds samma tjänster inom hela välfärdsområdet.  

 

Tillgången till avlastningsplatser för barn med funktionsvariation är bristande, delvis beroende 

på brist på personal men även att platsernas antal är otillräckligt. Bristen på personal kan 

ibland innebära att inbokade perioder för avlastning avbokas med kort varsel, eller att man 

inte alls erbjuds någon avlastning. Klientrådet för barn, unga och familjer föreslår att 

vårdpooler  inrättas som komplement till nuvarande avlastningsalternativ. 
 

Klientrådet för barn, unga och familjer betonar vikten av att en förälder kan erhålla stöd för 

närståendevård trots att personen ifråga arbetar heltid. 

 

Klientrådet framförde även en allmän oro över hur handikappolitiken kommer att utvecklas i 

framtiden, det finns en rädsla att t.ex. rehabilitering och psykosocial service inte i tillräcklig 

utsträckning uppmärksammas inom välfärdsområdena. 

 

3. Övriga ärenden 

Klientrådets medlemmar uppmanades att testa Österbottens välfärdsområdes hemsida och 

komma med förbättringsförslag. 

Förbättringsförslagen kan man endera ge som respons direkt på hemsidan:  

Jag vill ge respons på webbplatsen https://my.roidu.com/a/udQGJSJUE9ZMzgrr 

eller så kan ni sända era kommentarer till asa.nyberg-sundqvist@ovph.fi 

 

4. Nästa sammanträde 

Konstaterades att detta är det sista mötet för det här klientrådet. Fr.o.m. 1.1.2023 kommer ett 

nytt klientråd för barn, unga och familjer att väljas. 

 

5. Sammanträdet avslutas 

Ordförande tackade klientrådets medlemmar för deras deltagande under året samt avslutade 

mötet. 
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