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27 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
28 §. PROTOKOLLJUSTERING
29 §. HEMVÅRDENS RÄKNINGAR FÖR KORTA BESÖK
30 §. RAI-MÄTNING (mätning av vårdbehovet)
31 §. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Anhållan om utlåtande; utkast till

Österbottens välfärdsstrategi 2014-2017
32 §. MINNESADRESSER Förvaltning av medel från minnesadresser riktade till

Sandbacka vårdcenter och Terjärv vårdcenter
33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
34 §. ÖPPEN DISKUSSION



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
16.12.2014

Sida
4/35

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

27 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta möte har utfärdats den 9 december och tillställts samtliga medlemmar i äld-
re rådet, kommunstyrelsens ordförande och styrelsens representant i rådet och kommundi-
rektören.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och äldre rådet beslutfört.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
16.12.2014

Sida
4/36

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

28 §. PROTOKOLLJUSTERING

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldrerådet utser Elisabeth Björkfors och Anita Forsbacka till protokolljusterare.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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29 §. HEMVÅRDENS RÄKNINGAR FÖR KORTA BESÖK

Kommunsekr.:

Äldrerådet beslöt vid mötet 6.10.2014 att bjuda in servicechef Åsa Rönnqvist för att berätta
om hemvårdens räkningar för korta besök och för att redogöra för hur sociala aspekter tas i
beaktande vid uträkningen.

SEKR.:S FÖRSLAG:

Äldrerådet antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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30 §. RAI-MÄTNING (mätning av vårdbehovet)

Kommunsekr.:
Äldrerådet beslöt vid mötet 6.10.2014 att bjuda in servicechef Åsa Rönnqvist för att berätta
om RAI-mätning och speciellt anhörigas möjligheter att vara närvarande när den görs.

SEKR.:S FÖRSLAG:

Äldrerådet tar del av informationen.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 181/2014

31 §.ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Anhållan om utlåtande; utkast till Österbottens väl-
färdsstrategi 2014-2017

Kommunsekreteraren:

Österbottens förbund anhåller om kommunernas utlåtande gällande Österbottens välfärds-
strategi 2014-2017. Förbundet ber även att kommunerna skickar samma begäran till nämn-
derna samt t.ex. ungdomsfullmäktige och äldreråd.

Kronoby kommuns senaste välfärdsberättelse, som behandlats i kommunstyrelsen 2014,
innehåller bl.a. följande kärnområden:

1) Trivsam, trygg och livskraftig livsmiljö:

De flesta äldre bor i egnahemshus så länge de klarar det. Det är ont om hyresbostäder i
kommunen och de som finns är oftast uthyrda. Även pensionärshemsföreningarna i
kommunen upprätthåller pensionärsbostäder på flera nivåer. Kommunen upprätthåller
äldreboenden och strävar efter att minska andelen över 75-åringar i åldringshem eller som
får långvarig vård på hälsocentralens vårdavdelningar genom att utveckla hemvården. Ge-
nom att minska antalet anstaltsplatser kan antalet över 75-åringar som bor hemma utökas så
att det är närmare riksomfattande mål. Det är av största vikt för den framtida åldringsvården
att närståendevården utvecklas så att den blir mera lockande och så att boendet i eget hem
med tanke på säkerheten och välfärden blir en god lösning.

2) Engagerade medborgare:

Invånarna i Kronoby är aktiva inom politik, församlings- och hobbyverksamhet. Kommunen
har flera verksamma idrottsföreningar, församlingar, körer, teaterverksamhet och andra
fritidsaktiviteter. Speciellt den äldre befolkningen deltar aktivt i olika föreningars verksamhet.
Äldrerådet är en kanal med direkt kommunikation till de styrande i kommunen och via det
kanaliseras information i båda riktningarna. Via äldrerådet tas den äldre befolkningens
samlade erfarenhet och kunskaper tillvara för kommande generationer.

3) Ett Österbotten för alla åldrar:

I Kronoby är den demografiska försörjningskvoten högre än i resten av landet. Andelen un-
der 15-åringar är proportionellt sett större och andelen 25–64-åringar mindre än i resten av
landet. Andelen över 65-åringar är större bland befolkningen i Kronoby än i resten av landet.

4) Kostnadseffektiva och effektfulla social- och hälsovårdstjänster som utgår från kundens
behov:

Mätt enligt FPA:s sjuklighetsindex är sjukligheten mindre i Kronoby jämfört med hela landet.
Socialt umgänge bland människor samt hälsosamma levnadssätt kan vara orsaker till det.
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Varaktigheten av vårdperioder inom sjukhusvården påverkas av bl.a. patientens diagnos och
prognosen för patienten. I Kronoby har vård på vårdavdelning varit vanlig inom primärvården,
vilket kommunen avser att ändra på. Kronoby har seniorrådgivningsverksamhet som har som
syfte att kartlägga hälsan bland över 65-åringar så att man i ett så tidigt skede som möjligt
kan ingripa i levnadssätt eller sjukdomar som försvagar hälsan.
I Kronoby är ca 60 procent av personer över 65 år berättigade till specialersättningsgilla
läkemedel. Rättigheten till specialersättningsgilla läkemedel beskriver någorlunda bra
andelen långtidssjuka bland befolkningen. Med beaktande av alla invalidpensionstagare
avgår man i Kronoby i pension i samma ålder som i medeltal i landskapet Österbotten.

Befolkningen i Kronoby hör språkligt och kulturellt intimt ihop med Österbotten trots att kom-
munen i sjuk- och hälsovårdsfrågor köper sin service norrifrån.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldrerådet diskuterar Österbottens välfärdsstrategi 2014-2017 och ger sitt utlåtande.

BESLUT:

Äldre rådet tog del av och diskuterade utkastet till Österbottens välfärdsstrategi 2014-
2017.

Äldre rådet påpekar att det är bekymmersamt att den äldre befolkningen ofta ses som
en orsak till kommunernas och landets ekonomiska problem. Åldersrasism och nega-
tiva ord gör att de äldre mår dåligt. Rådet poängterar vikten av att den äldre befolk-
ningen med sin samlade kunskap och erfarenhet uppskattas och ses som en värdefull
resurs i samhället.
_________________
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32 §. MINNESADRESSER Förvaltning av medel från minnesadresser riktade till
Sandbacka vårdcenter och Terjärv vårdcenter

Äldre rådet inledde 6.10.2014 § 26 en diskussion om hur medel från minnesadresser riktade
till Sandbacka eller Terjärv vårdcenter förvaltas i dagsläget. Rådet önskar säkerställa att
medlen kanaliseras så att de kommer de boende till godo i form av sysselsättning eller som
annan guldkant i vardagen.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt ordna ett diskussionstillfälle för att reda ut hur medel från minnes-
adresser riktade till Sandbacka vårdcenter eller Terjärv vårdcenter förvaltas och hur
man i framtiden kan säkerställa att medlen kommer patienterna till godo.

Följande deltagare kallas att delta i diskussionstillfället: Sune Krokfors, Nils-Anders
Granvik, Holger Ahlskog (medlemmar i äldre rådet i Kronoby kommun), Bernhard
Berglund (ordförande för Kronoby Blomsterfond), 1-2 representanter från vardera
Sandbacka vårdcenter och Terjärv vårdcenter samt Liane Byggmästar (kommunsty-
relsens ordförande och representant i äldre rådet). Kommunsekreteraren fungerar
som sammankallare.
_____________________
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33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Kommunstyrelsens ordförande informerar kort om läget inom SOTE-reformen

b) Serviceguiden har utdelats till samtliga hushåll i kommunen.

c) Social- och hälsovårdsministeriet 2014: Kvalitetsrekommendation för att trygga
ett bra åldrande och förbättra servicen

d) Ordförande deltog 26.11 i en samarbetsträff på Herberts Hus. En minnesdag, dvs.
en gemensam informationsdag om minnet och minnessjukdomar, planeras hållas i
Kronoby 22.4.2015.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldrerådet antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Äldre rådet antecknade ärendena för kännedom.
________________
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34 §. ÖPPEN DISKUSSION

Äldre rådet diskuterade maten som levereras till hemmaboende äldre.
_________

Ordförande konstaterade avslutningsvis att detta var sista mötet för mandatperioden. Han
tackade deltagarna och önskade en God Jul och Gott Nytt År!
Nils-Anders Granvik tackade på äldre rådets vägnar ordföranden för väl utfört arbete.

Mötet avslutades kl. 12.00


