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18 §. PROTOKOLLJUSTERING 
19 §. MAT- OCH STÄDSERVICEN   ISS-avtalet 
20 §. SERVICESEDLAR    Initiera användningen av servicesedlar 
21 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
22 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Avtal med pensionärshemsföreningarna 
23 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta möte har utfärdats den 9 maj 2012 och tillställts samtliga medlemmar i äldre 
rådet, kommunstyrelsens ordförande/styrelsens representant i rådet, kommundirektören och 
bildningschefen. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och äldre rådet beslutfört. 
__________ 
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ÄLDRE RÅDET 

 
 
Sammanträdesdatum 
16.5.2012 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

29.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

18 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Äldre rådet utser två medlemmar att justera protokollet den 28 maj 2012. 
 
BESLUT: 
 
Äldre rådet utsåg Anita Forsbacka och Maj-Britt Näse till protokolljusterare. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

29.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

19 §. MAT- OCH STÄDSERVICEN  ISS-avtalet 

Äldre rådet beslöt på senaste möte att bildningschefen inbjuds till följande möte för en dis-
kussion kring mat- och städservicen. 
I Kronoby har ISS ansvarat för köks- och städfunktionerna sedan de privatiserades 2004. 
Kommunstyrelsen beslöt 6.6.2011 att optionen i gällande avtal utnyttjas med ett år så att det 
är i kraft till 31.7.2013.  Verksamheten har i april utvärderats av en expertgrupp som 27.4 
inlämnat rapport till styrelsen vilken ännu inte behandlats. 
Frågan om matens kvalitet har under alla dessa år varit föremål för åtskilliga kontakter till 
äldrerådsmedlemmar. Särskilt hemmaboende som får maten hemkörd har upplevt att maten 
inte alltid fyller utlovade kriterier. 
Bildningschefen Leif Jakobsson deltar i mötet och informerar närmare om frågan. 
 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Äldre rådet diskuterar frågan. 
 
Leif Jakobsson redogjorde för uppbyggnaden av mat- och städservicen, avtalen och feed-
backsystemet. Under diskussionen konstaterades att servicen fungerar annorlunda inom 
bildningsväsendet än inom hemservicen.  Kritiken kring maten till hemmaboende äldre borde 
beaktas i samband med ny offertrunda och nya avtal. 
 
BESLUT: 
 
Äldre rådet antecknade diskussionen för kännedom. 
Rådet påpekar att förpackningarna för maten som serveras hemmaboende åldringar 
borde förbättras och matens kvalitet vara lika åt alla. Maten är viktig och har stor be-
tydelse som en del av strategin att äldre ska bo hemma så länge som möjligt. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

29.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

20 §. SERVICESEDLAR   Initiera användningen av servicesedlar 

I äldre rådet har frågan om införande av servicesedlar berörts vid flera tillfällen. Rådet kunde 
nu initiera frågan för att ärendet ska gå vidare till beslutande organ. 
Konstaterar att flere kommuner uttalat behov av att utveckla servicesedlar och ta dem i an-
vändning för att möjliggöra och utveckla hemmaboende. För vår kommun borde vi få servi-
cesedlar som kan användas inom Karleby och Jakobstads värdkommuner. Värdkommuner-
na bör utveckla en gemensam servicesedel som ger användarna både språk- och vårdalter-
nativ i regionen.  
 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Äldre rådet initierar införande av servicesedlar. 
 
Under diskussionen konstaterades att utvecklande av systemet med servicesedlar inom 
båda värdkommunerna Karleby och Jakobstad kunde ge flere nya producenter speciellt med 
svenska som modersmål när underlaget breddas. Det skulle ge användarna flere vårdalter-
nativ och personer med vård- och serviceplan möjlighet att själva bestämma varifrån tjäns-
terna köps.  
 
BESLUT: 
 
Äldre rådet uppmanar värdkommunerna inom social- och hälsovården i Karleby och 
Jakobstad att gemensamt utveckla ett regionalt system med servicesedlar att tas i 
bruk från 1.1.2014.  
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

29.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

21 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till rådets kännedom meddelas om följande ärenden: 
a) Rapport från GERDA Botnia projektet 
b) Information om samarbetsgruppen för Svenska Österbottens Äldreråd, Bilaga 1/21 § 

av 16.5.2012 
c) Städningen åt veteraner har inletts i april, på mötet berättas om principerna och första 

erfarenheterna, Bilaga 2/21 § av 16.5.2012,  
d) Information om och besök på nya Kronoby Hälsostation 

 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Ärendena antecknas. 
 
Under behandlingen av p. 3 konstaterades att responsen från fältet varit mycket god. I da-
gens läge erhåller 23 veteraner städning en gång per månad. Konstaterades att även föns-
tertvätt en gång i året under sommarmånaderna kan ingå i servicen, på enahanda grunder 
som i Karleby. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades.  
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

29.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

22 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Avtal med pensionärshemsföreningarna 

Som övrigt ärende togs frågan om nya avtal med Föreningen pensionärshemmet i Terjärv r.f. 
och Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f. till diskussion.  
Båda föreningarna kommer i sommar att ta i bruk mera demensboendeplatser och har med 
anledning av detta förhandlat med värdkommunen om nya avtal. Värdkommunen utgår från 
att vårdservicen vid hyresboendena i framtiden ska skötas av den kommunala hemvården 
och de 2,5 anställda vid pensionärshemmets hyresboende i Terjärv överföras till demensbo-
endet Backebo. På motsvarande sätt föreslås de 3,5 anställda vid Storågårdens överföras till 
demensboendet Sylviahemmet och kommunens hemservicepersonal ansvara för hyresbo-
endena. Föreningarna vill att principerna i nuvarande avtal fortsätter så att deras personal 
även sköter om hyresboendenas invånare. 
Värdkommunen anser att deras förslag medför betydande inbesparingar medan föreningarna 
anser att nuvarande avtal är kostnadseffektiva tack vare den trygghet klienterna upplever 
med egen känd personal på plats. 
 
Värdkommunen har begärt kommunstyrelsens ställningstagande om tilläggskostnaderna. 
Maija Juola, servicedirektör för äldreomsorgen, kommer på styrelsens möte 21.5 att redogö-
ra för frågan. 
 
Frågan diskuterades ingående. Äldre rådet anser detta vara en stor principfråga som berör 
rådets verksamhetsområde varför det borde höras.  Rådet ifrågasatte uträkningarna, beto-
nades att det är samma klienter som fortsättningsvis ska få den vård de enligt vård- och ser-
viceplanen är berättigade till. Egen känd personal på plats ger trygghet och kvalitet i vården 
vilket kan vara svårt att kostnadsberäkna men ge betydande ekonomiska fördelar. Det fak-
tum att Karleby inte har samma typ av avtal och lika hög kvalitativ service får inte inverka 
negativt för Kronoby.  
 
SEKR. FÖRSLAG: 
 
Frågan diskuteras. 
 
BESLUT: 
 
Äldre rådet anser att rådet bör ges möjlighet ge utlåtande över principerna till avtal 
mellan värdkommunen och pensionärshemsföreningarna.  
Rådet ställer sig frågande till kostnadsberäkningarna med beaktande av vårdens kvali-
tet och trygghetsfaktor. Den ekonomiskt mest lönsamma modellen är den förbyggan-
de vård vilken våra boenden har. Gällande principer för äldreomsorgen inom Karleby 
får inte medföra att vården försämras inom Kronoby. 
_________ 
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23 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Mötet avslutades med att ordföranden önskade alla en skön semester med avkoppling från 
äldrerådsuppdraget. 
Efter mötet besöktes nya hälsostationen, som konstaterades fylla ett länge efterlängtat be-
hov av större utrymmen med bättre luftkvalitet och möjligheter till enskilda samtal vid infor-
mationsdisken. 
Äldre rådet gav därefter en pressinformation kring frågan om servicesedlar.  
__________ 
  
 


