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Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Torsdagen den 6 februari 2014, kl. 10.00
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Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE UPPGÖRANDE AV

IDROTTSPOLITISK STRATEGI
4 §. FRISKVÅRDSDAGEN 2014
5 §. SERVICEGUIDEN 2014
6 §. TRYGGHETSLARM
7 §. UTREDNING ÖVER OM BLODFÖRTUNNANDE LÄKEMEDLET PRADAXA

KUNDE ERSÄTTAS AV SJUKFÖRSÄKRINGEN
8 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
9 §. ÖPPEN DISKUSSION
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 24 januari 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar i äldre rådet, kommunstyrelsens ordförande, styrelsens representant i rådet, kom-
mundirektören samt fritidskoordinator Kaisa Karlström.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade äldre rådet lagligt sammankallat och beslutfört.
_______________________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

Äldre rådet utser två medlemmar att justera protokollet den 10 februari 2014.

BESLUT:

Äldre rådet utsåg Nils-Anders Granvik och Holger Ahlskog att justera protokollet.
______________________
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3 §. BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE UPPGÖRANDE AV IDROTTSPOLI-
TISK STRATEGI

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte 11.9.2013 beslutit att uppgöra en långsiktig id-
rottspolitisk strategi med sikte på år 2020. Denna behandlar förutom elitidrott även hälsomo-
tion.

Nämnden omber bl.a. äldre rådet att ge sin syn på de kommunala idrottsanläggningarna och
på hur det vill att framtiden för deras del kunde se ut.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldre rådet diskuterar ärendet och ger sitt förslag.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt att be kultur- och fritidsnämnden beakta följande punkter:
- tillgång till lämpliga utrymmen bör finnas i alla kommundelar. Önskemål om att

kommunen upplåter dessa hyresfritt för medlemmar av pensionärsföreningarna
men även för andra pensionärer.

- att samlas är viktigt, oberoende av om man håller på med fysisk aktivitet eller
inte

- kultur- och fritidsnämnden bör beakta både anstaltsboendes behov av utevistel-
se och förströelse samt också yngre och/eller mera rörliga pensionärers behov.

- pensionärernas transportbehov borde beaktas.
- pensionärernas behov av rehabiliterande aktiviteter borde beaktas genom att

tillgång till konditionssals anläggningar ordnas i alla kommundelar.
_____________________
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4 §. FRISKVÅRDSDAGEN 2014

Äldre rådet har haft som kutym att ordna en friskvårdsdag per år. Man har tidigare haft ut-
sedda arbetsgrupper som funderat ut innehållet i friskvårdsdagen. Äldre rådet har en egen
budget på 3 000 € 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 arbetsgruppen för ordnandet av en friskvårdsdag
år 2014.

___________________
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5 §. 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 kommunbyrån 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 distributionen. 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 utfor-
mas så att språkversionerna finns i samma häfte och att utgivningen inte bör ske under se-
mestertider.

En revidering av serviceguiden är synnerligen aktuell p.g.a. att kommunen i januari 2014 har
övergått till nytt telefonsystem 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 taxitrafi-
kanters och bankers telefonnummer.
__________________
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6 §. TRYGGHETSLARM

Frågan om trygghetslarmens säkerhet har väckts bl.a. av ett program i "Uppdrag granskning"
i Sveriges TV. Tusentals äldre, sjuka och funktionshindrade är beroende av trygghetslarm för
sin säkerhet, men omodern teknik och bristfälliga säkerhetsrutiner har lett till allvarliga inci-
denter och ibland även dödsfall.

Mer information ges vid mötet.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldre rådet diskuterar ärendet och beslutar om ev. åtgärder.

Äldre rådet diskuterade ärendet utgående från en utredning som inlämnats av Görel Lönn-
qvist (Bilaga 1/6 § av 6.2.2014), vilken handhar trygghetslarmen i kommunen.

BESLUT:

Äldre rådet beslöt, att begära en utredning från Karleby social- och hälsovårdsnämnd,
svenska sektionen om hur trygghetsalarmfunktionen sköts och hurudan den tekniska
beredskapen är.
______________________
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7 §. UTREDNING ÖVER OM BLODFÖRTUNNANDE LÄKEMEDLET PRADAXA
KUNDE ERSÄTTAS AV SJUKFÖRSÄKRINGEN

Vid Kronoby äldre rådets möte 12.9.2013 konstaterades att blodförtunnande läkemedlet Pra-
daxa inte ersätts av sjukförsäkringen. Därför sändes en skrivelse till Social- och hälsovårds-
nämnden i Karleby med önskan om en utredning av ärendet samt ställningstagande till om
det är värt att föra ärendet vidare till Folkpensionsanstalten.

Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har behandlat ärendet 29.10.2013 och
bett direktören för hälsotjänster Ilkka Luoma om en beredning i ärendet. 20.11.2013 har So-
cial- och hälsovårdsnämnden behandlat ärendet och man konstaterar följande:
- Läkemedlet Pradaxa är märkbart dyrare än läkemedlet Marevan.
- Läkemedlet Marevan är dock bättre för patienter med kranskärlssjukdomar än nya direkta
antikoagulerande läkemedel och ett läkemedel att rekommendera i första hand.
- Fortfarande lämpar sig de nya direkta antikoagulerande läkemedlen inte för patienter som
har konstgjord klaff och också en nedsatt njurfunktion, som blir allmännare med tilltagande
ålder, innebär en relativ kontraindikation för användningen av de nya direkta antikoaguleran-
de läkemedlen. I en blödningssituation finns det ingen motmedicin mot de nya direkta antiko-
agulerande läkemedlen, vilket det finns mot läkemedlet Marevan.
- Av dessa orsaker baserar sig ofta den vårdande läkarens beslut att hålla sig till läkemedlet
Marevan på ovan nämnda medicinska faktorer och inte på läkemedlens prisskillnad.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldre rådet antecknar utredningen för kännedom.

BESLUT:

I enlighet med förslaget.
__________________
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8 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till äldre rådets kännedom meddelas om följande ärenden:

- 12.9.2013 initierade Äldre rådet via Holger Ahlskog frågan om byggandet av en ramp
till Gillestugan i Nedervetil. Tekniska verkets fastighetschef Bernt Slotte låter meddela
att han inspekterat Gillestugan och att där finns en flyttbar användbar ramp och att
trappan är försedd med räcken. En permanent långsluttande ramp skulle inte låta sig
göras, som konstruktionen är för närvarande, utan detta skulle föranleda omfattande
omändring. Dialogen fortsätter mellan Tekniska verket och ungdomsföreningen.

- Social- och hälsovårdsministeriet förbereder att minska på institutionsvården för äldre,
2.12.2013

- Finlands Svenska Socialförbund r.f:s kongress 7-8.4.2014 i Jakobstad: Vård i hemmet

- Liikkeellä voimaa vuosiin-seminaari 17.3.2014, Juvenes kokouskeskus, Tampere,
maksuton

- 12.11.2014 håller Pensionärernas intresseorganisation (PIO) ett svenskspråkigt semi-
narium i Vasa under rubriken "Låt rösterna och kunskapen träda fram.

- Hörselslingan i Samlingshuset är åtgärdad.

- Aftonskola hålls i samband med fullmäktigemötet den 20.2.2014. Äldre rådet och ung-
domsrådet inbjuds.

SEKR:S FÖRSLAG:

Äldre rådet antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

I enlighet med förslaget.

Äldre rådets sekreterare utsågs att delta i Finlands Svenska Socialförbunds kongress,
andra dagen.
___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
6.2.2014

Sida
1/11

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

24.2.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

9 §. ÖPPEN DISKUSSION

1 Nattpatruller för hemmaboende - konstigt att vi inte behöver i Kronoby (radio Vega in-
slag 6.2.2014)

2 Diskussion om att flera svenskspråkiga åldringar skrivits ut från MÖCS till finskspråkig
bäddavdelning. Konstaterades att fungerande vårdkedjor innebär vård på patientens mo-
dersmål, vilket är en rättighet enligt Finlands Lag.

BESLUT:

Ärendena antecknades för kännedom.
____________________________


