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KRONOBY KOMMUN 
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ÄLDRE RÅDET 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2012 

 
 
Sida 
5/45 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

35 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta möte har utfärdats den 4 december 2012 och tillställts samtliga medlemmar 
i äldre rådet, kommunstyrelsens ordförande/styrelsens representant i rådet, kommundirektö-
ren och Berit Haga, verksamhetsledare för Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f/ medlem 
i social- och hälsovårdsnämnden och svenska sektionen. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och äldre rådet beslutfört. 
__________ 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
ÄLDRE RÅDET 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2012 

 
 
Sida 
5/46 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

36 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Äldre rådet utser två medlemmar att justera protokollet den 17 december 2012. 
 
BESLUT: 
 
Till protokolljusterare utsågs Elisabeth Björkfors och Sune Krokfors.  
__________ 
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ÄLDRE RÅDET 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2012 

 
 
Sida 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

37 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Presentation av Herberts Hus 

Berit Haga, verksamhetsledare för pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f, visar upp de nya 
utrymmena och berättar om föreningens olika boendeformer och verksamhet. 
 
 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Presentationen antecknas för kännedom. 
 
Under Berit Hagas ledning besågs de nya utrymmena. Hon berättade sedan om verksamhe-
ten och projektet i siffror och omfång. Rådet konstaterade att utrymmena är välplanerade och 
uppfyller de behov hyrestagarna har, vilket skapar en harmonisk och livsbejakande miljö.  
 
 
BESLUT: 
 
Presentationen och informationen antecknades för kännedom. 
__________ 
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ÄLDRE RÅDET 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2012 

 
 
Sida 
5/48 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

38 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD  Verksamheten inom hem-, äldre- och närståendevården  

På mötet ger ordföranden en rapport över hur hem-, äldre- och närståendevården fungerar 
idag.  
Frågan diskuteras och äldre rådet framför vid behov förslag till förändringar i verksamheten 
för att de äldre ska känna sig trygga i vardagen. 
 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Äldre rådet diskuterar frågan och gör vid behov framställning till förändring.  
 
Ordföranden har diskuterat frågan med serviceförmannen.  Då noterades att bristen på per-
sonal är ett akut problem. Minskningen av anstaltsplatserna betyder inte en ökning av hem-
vårdspersonal. Långa köravstånd vilket finns inom Kronoby kommun gör att mycket av tiden 
går till bilkörande. Under ett vårdpass körs t.ex. 100 km vilket ger en bild av problemen.  Per-
sonalproblemen kan långt relateras till mera vårdbehövande klienter efter sjukhusvistelse 
och att många saknar anhöriga i närheten.  
Fungerar inte hemvården kan inte platserna inom anstaltsvården minskas. Det finns även 
behov av en utbyggd hemvård där också ny teknik kan prövas. Hemservice med stödfunktio-
ner borde utvecklas.  
Konstaterades gällande närståendevårdarnas situation att det som behövs är avlastning, 
intervallvård, hemservice och vårdaren behöver också egen tid.   
Den medicinska rehabiliteringen bör kunna köpas medan anpassning till hemmiljön bör ges 
på båda vårdcentren, där man kan dra nytta av den kunskap som familjen samt hemsjuk-
vårds- och hemvårdspersonalen har. 
Diskuterades sedan hur äldre rådet ska få frågan om äldrepolitiskt program vidare. Påtalades 
att rådets förslag inte går vidare till behandling i högre organ i önskad omfattning trots att 
rådet talar för en betydande åldersgrupp och stor konsument av hälso- och socialtjänster 
med stor inverkan på kommunens budget. Ett eget äldrepolitiskt program eller en vårdstrate-
gi skulle förutom en egen kronobyindentitet, ge riktlinjer för verksamheten och en stadig 
grund för besluten att utgå ifrån. Äldre rådet hänvisade till sitt beslut 23.4.2012 § 11 enligt 
följande ”Äldre rådet rekommenderar att gällande avtal med pensionärshemsföreningarna 
förlängs tills systemet med servicesedlar utvecklats. Vårdkedjorna bör förbättras för att kost-
nadstrycket på specialsjukvården ska minska och möjliggöra utveckling inom bland annat 
förebyggande verksamhet. Rådet anser att en helhetssyn på social- och hälsovården i Kro-
noby är nödvändig, vilket kräver satsningar på ett starkt ledarskap för Kronoby. Kronoby 
kommuns egen identitet och vårdkultur får inte förloras med värdkommunens harmonisering 
av verksamheten.  Ekonomiskt försvarbara särlösningar bör uppmuntras”.  
Äldre rådet hoppas att byggandet av ett serviceboende in Nedervetil påskyndas som ett steg 
i minskningen av anstaltsplatserna. 
Under diskussionen beslöt rådet att vända sig direkt till nya fullmäktige med en skrivelse som 
sänds till alla ledamöter, för att om möjligt få stöd för sina förslag, bland annat om behovet av 
ett eget äldrepolitiskt program. 
 
BESLUT: 
 
Äldre rådet riktar sig till fullmäktige med en skrivelse om behovet av ett eget äldrepoli-
tiskt program.  Skrivelsen uppgörs av Torolf Fröjdö och Sune Krokfors i samråd med 
sekreteraren. 
__________    
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Sammanträdesdatum 
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Sida 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

39 §. VERKSAMHETEN    Utvärdering av mandatperioden 

En utvärdering av mandatperiodens verksamhet kunde göras utgående från verksamhets-
planen som fastslogs 24.11.2011.  
De generella målsättningarna har uppfyllts rätt väl. Äldre rådet har fortgående befrämjat och 
bevakat de äldres intressen, frågor har initierats och utlåtanden getts.  Ett möte hölls med 
pensionärs- och pensionärshemsföreningarna i våras. 
Både under år 2011 och 2012 har rådet hållit 5 möten. Aktuella frågor har diskuterats med 
tjänstemän och förtroendevalda från social- och hälsovårdsnämnden, tekniska chefen och 
fritidskoordinatorn. Friskvårdsdagen har enligt planerna ordnats varje vår. Rådet har försökt 
bevaka språket i värdkommunsamarbetet. Initiativ och beslut har följts upp, dock i vissa fall 
utan större framgång. Bland annat initiativet om nytt äldrepolitiskt program har inte tagits upp 
till beslut i högre organ. Städservicen för veteraner kom igång först från våren 2012 trots att 
äldre rådet redan i maj 2011 förutsatte att frågan behandlas omgående då den redan i janua-
ri initierats i social- och hälsonämnden. Kvaliteten på den mat som körs ut till hemmaboende 
äldre har ett flertal gånger behandlats och diskussioner förts med ansvariga utan märkbara 
förbättringar. På senare tid har införande av servicesedlar diskuterats flere gånger.  
Genomgående för mandatperioden är att äldre rådet aktivt kämpat för att om strategin med 
att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt ska gälla, måste den stödas på alla sätt 
bland annat inom hemvården, närståendevården och stödtjänsterna som matservicen.  
Värdkommunen ska svara för god service, kommunens egen identitet och vårdkultur får inte 
förloras med samarbetet. Värdkommunen Jakobstad har aktivt gått in för servicesedlar från 
2013 och äldrerådet hoppas att Karleby stad går in för samma procedur eftersom vi utgår 
från servicesedlar som täcker hela regionen. Slutmålet borde vara regionsedlar. 
Rådet har under 2012 besökt Backebo i Terjärv och Herberts Hus i Kronoby 
 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Äldre rådets utvärdering av verksamheten antecknas för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Utvärderingen antecknades för kännedom. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
ÄLDRE RÅDET 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2012 

 
 
Sida 
5/50 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

18.12.2012 
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Nämnd Kommun- 
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40 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Till rådets kännedom antecknades att ordföranden representerade äldre rådet på SPF:s 
framtidsseminarium i Vasa 30.11. 
 
 
Mandatperiodens sista möte avslutades med att ordföranden tackade alla för gott samarbete 
under de gångna två åren. Han önskade det nya rådet en bra fortsättning med förhoppning 
om att beslutsfattarna skulle lyssna på rådet. Han påminde om att vi bor i en bra kommun 
med en duktig personal som tar hand om de äldre.  
Hans-Erik Lindgren framförde styrelsens tack till rådet och önskade till sist alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År 2013! 
_____________ 
  
  
 


