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20 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SEKR:S FÖRSLAG:

Ordföranden förklarar sammanträdet lagligt sammankallat och äldre rådet beslutfört.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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21 §. PROTOKOLLJUSTERING

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldre rådet utser Holger Ahlskog och Nils-Anders Granvik till protokolljusterare.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget.
___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
06.10.2014

Sida
3/28

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

22 §. FRISKVÅRDSDAGEN 2014

Äldre rådet 6.2.2014
Äldre rådet har haft som kutym att ordna en friskvårdsdag per år. Man har tidigare haft utsedda arbetsgrupper som funderat ut
innehållet i friskvårdsdagen. Äldre rådet har en egen budget på 5 000 € inom vilken rådets totala utgifter bör hållas.

SEKR:S FÖRSLAG:
Äldre rådet tillsätter en arbetsgrupp för ordnandet av friskvårdsdagen 2014 .

BESLUT:
Äldre rådet utsåg Kaisa Karlström (sammankallare), Inger Bjon, Sune Krokfors och Liane Byggmästar till medlemmar i arbets-
gruppen för ordnandet av en friskvårdsdag år 2014.

___________________

Äldre rådet 12.6.2014
Friskvårdsdagen planerades till den 9 april 2014, men inhiberades p.g.a. för litet intresse. Endast 28 personer meddelade att de
var intresserade att delta.

Fritidskoordinatorn har meddelat att hon gör ett nytt försök under hösten med samma koncept. Arbetsgruppen sammankommer
vid behov.

SEKR:S FÖRSLAG:
Äldre rådet antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:
I enlighet med förslaget.
_______________________

Äldre rådet 6.10.2014

Sekreteraren:

På grund av det ringa intresset för friskvårdsdagen under vårterminen, uppsköts friskvårdsdagen till hös-
ten. Arbetsgruppen bestående av äldre rådets ordförande, sekreterare och fritidskoordinatorn samman-
trädde 25.8.2014 i avsikt att hitta en ny vinkling av friskvårdsdagen i avsikt att locka flera deltagare. Fri-
tidskoordinatorn föreslog, att friskvårdsdagen skulle uppdelas på tre tillfällen, ett i varje kommundel. Det
ledde till att man kunde slopa busstransporten och satsa mer på lokala dragare.

Den 2.10 hålls således en friskvårdseftermiddag i Nedervetil skola. I Kronoby hålls ett motsvarande till-
fälle vid Herberts hus 16.10 samt i Terjärv 23.10 vid Terjärv skola.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldre rådet antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Äldre rådet konstaterade, att friskvårdseftermiddagen i Nedervetil inhiberades på grund av för få
anmälningar.

Äldre rådet antecknade sekreterarens information för kännedom.
___________________
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23 §. SERVICEGUIDEN 2014

Serviceguiden för seniorer i Kronoby kommun färdigställdes och delades under vecka 26/2013 ut till alla hushåll i
kommunen.

Serviceguiden finns att fås på biblioteken i Kronoby, Nedervetil och Terjärv, Kommungården i Kronoby och kom-
munbyrån i Terjärv. Guiden finns också på kommunens webbplats.

Ett 30-tal reklamationer framfördes om distributionen och att hushåll fått guiden på fel språk. Itella skötte distribu-
tionen. Kommunen har avgiftsfritt sänt nya exemplar av serviceguiden då kommuninvånare har tagit kontakt.

Äldre rådet konstaterade vid sitt möte 12.9.2013 att serviceguiden i framtiden kunde utformas så att språkversio-
nerna finns i samma häfte och att utgivningen inte bör ske under semestertider.

En revidering av serviceguiden är synnerligen aktuell p.g.a. att kommunen i januari 2014 har övergått till nytt tele-
fonsystem och telefonnumren har ändrats.

SEKR. FÖRSLAG:
Äldre rådet besluter att revidera serviceguiden och att placera båda språkversionerna i samma häfte. Utgivningen
sker före utgången av maj månad 2014.

BESLUT:
Beslut i enlighet med förslaget. Årets serviceguide förses även med lokala taxitrafikanters och bankers telefon-
nummer.
__________________

Äldre rådet 6.10.2014

Sekreteraren:

Serviceguiden är under omarbetning och beräknas vara klar för distribution till alla ca 2 600 hushåll i
Kronoby inom oktober 2014. Äldre rådets önskan om att lokala taxitrafikanters och bankers telefonnum-
mer tas med har beaktats.

FÖRSLAG:

Äldre rådet antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget. Äldre rådet föreslog därutöver att alternativ distribu-
tion av serviceguiden utreds.
___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
06.10.2014

Sida
3/30

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

24 §. ARBETSVERKSAMHET I REHABILITERANDE SYFTE

Sekr:

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialservice i enlighet med socialvårdslagen. Syftet med
den är att förebygga negativa konsekvenser av arbetslöshet för klientens funktionsförmåga, att stärka
klientens livs- och vardagskontroll samt arbets- och funktionsförmåga samt att förebygga utslagning ge-
nom att tillhandahålla en möjlighet till arbetsverksamhet och andra tjänster

Organiseringen av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en aktiveringsplan som sam-
manställs av arbets- och näringsbyrån och den kommunala socialvårdsmyndigheten tillsammans med
klienten.

Kommunen har rätt att få statsersättning från sysselsättningsanslagen för ordnandet av arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte. Ersättningen är 10,09 euro per dag och person. Ersättningen betalas i efter-
skott. Kommunen kan också ingå ett skriftligt avtal om ordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliterande
syfte med en annan kommun, samkommun eller en registrerad förening, stiftelse m.m. Verksamheten
kan inte ordnas genom arbete i företag eller föreningar och stiftelser som räknas som näringsidkande.

Om en person deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte på deltid eller under en del av veckan, är
personen hela tiden borta från kommunens lista för betalningsandelar.

Perioden för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte skall vara minst tre månader och högst 24 måna-
der. Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte har fått god respons av kunderna och den har varit en po-
pulär aktiveringsåtgärd genom, att den har kunnat påverka personens livskompetens och funktionsför-
måga på ett positivt sätt.

Som ett kommunalt organ har äldre rådet möjlighet att ta emot en person i arbetsverksamhet i rehabilite-
rande syfte, såvida sysselsättning kan ordnas minst 4h/vecka under tre månaders tid. En person som
deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får

 antingen arbetsmarknadsstöd och den anknytande ersättningen för uppehälle eller
 utkomststöd och den anknytande sysselsättningspenningen samt
 ersättning för resekostnader som orsakas av deltagandet.

FÖRSLAG:

Äldre rådet antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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25 §. AKTUELLT OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

SEKR:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens ordförande informerar kort om nuläget inom social- och hälsovårdsreformen.

Även kommundirektören informerade om komplexiteten och turerna runt social- och hälsovårdens orga-
nisation.

BESLUT:

Äldre rådet diskuterade ärendet livligt och antecknade kommunstyrelseordförandens och kom-
mundirektörens information för kännedom.
_________
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26 §. ÖPPEN DISKUSSION

1) Förvaltning gällande medel som inflyter i samband med minnesadresser till vårdcentren.

2) Tillställning om "Starka äldreråd" skulle ha hållits 12.11.2014, men har inhiberats
p.g.a för litet deltagarintresse, trots att anmälningstiden inte har gått ut.

3) Hemvårdens räkningar för korta besök; hemvårdens beräkningar, på vilket vis tas
sociala aspekter i beaktande? Åsa Rönnqvist inbjudes till äldrerådets nästa möte.

4) Kvalitetsrekommendationer för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen. Brosch-
yrerna beställs till äldrerådets medlemmar!

5) RAI-mätning (mätning av vårdbehovet) - anhörigas möjligheter att vara närvarande.
Utreds och behandlas vid nästa möte.

6) Inbjudan till Hemma bäst - projekt, slutseminarium; anmälningstiden har gått ut.

7) Budgeten för år 2015 - 3000 € i årets budget och samma summa nästa år.

8) Nästa möte hålls 16.12.2014 kl. 10 i Kronoby.

BESLUT:

Äldre rådet antecknade ärendena för kännedom.
___________________


