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Elisabeth Björkfors Holger Ahlskog

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:
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Kronoby, november 2015

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN
Organ

ÄLDRERÅDET
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

november 2015
Kommungården

Ordförande

Stig Östdahl

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Onsdagen 7.10.2015, kl. 14:30

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
10 §. PROTOKOLLJUSTERING
11 §. BUDGET Bokföringsrapport 30.8.2015
12 §. AKTIVITETER
13 §. STADGAR Förvaltningsstadgan
14 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
15 §. ÖPPEN DISKUSSION
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Nov 2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

9 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:

Ordföranden konstaterar sammanträdet lagligt sammankallat och äldrerådet beslutfört.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt i enlighet med förslaget.
__________________



KRONOBY KOMMUN
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ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
7.10.2015

Sida
2/14

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

10 §. PROTOKOLLJUSTERING

FÖRSLAG:

Äldrerådet väljer två medlemmar att justera protokollet inom oktober.

BESLUT:

Äldrerådet valde Elisabeth Björkfors och Holger Ahlskog till protokolljusterare.
__________________
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Sammanträdesdatum
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

11 §. BUDGET Bokföringsrapport 30.8.2015

FÖRSLAG:

Antecknas för kännedom.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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fullmäktige

12 §. AKTIVITETER

Äldre rådet 15.3.2015

Äldre rådet har under flere år ordnat en friskvårdsdag för äldre på våren. Senaste gång detta
arrangerades blev dagen inhiberad på grund av det ringa intresset. I stället ordnades på
hösten 2014 en friskvårdseftermiddag i varje kommundel.

Den 22 april 2015 ordnas en minnesdag "Aha, nu minns jag" på Herberts Hus där äldre rådet
i Kronoby är en av arrangörerna.

FÖRSLAG:

Äldre rådet besluter om ordnande av aktiviteter.

BESLUT:

Då detta är äldre rådets första möte för perioden konstaterades att alternativ till aktiviteter tas
upp på nytt till hösten. Äldre rådet är medarrangör vid minnesdagen 22.4 på Herberts Hus.
_______

Den 22 april 2015 ordnades en välbesökt minnesdag på Herberts Hus. Äldre rådet var med-
arrangör.

Den 7 oktober 2015 ordnas i Kronoby en temaeftermiddag för äldreråden i Pedersörenejden
och Kronoby.

FÖRSLAG:

Äldre rådet besluter om ordnande av aktiviteter för resten av året med beaktande av de till
buds stående medlen.

Sekreteraren läste upp Pensionärsförbundets förslag till aktiviteter som äldreråd kunde ägna
sig åt. Konstaterades att Medborgarinstitutet i Kronoby tillhandahåller dylika aktiviteter.

Sekreteraren berättade om kommunens utökade skyldighet att sysselsätta långtidsarbetslösa
och möjligheten att använda dessa inom föreningar, församlingar och kommunal verksam-
het.

BESLUT:

Äldrerådet diskuterade ärendet och konstaterade, att äldrerådet inte har möjlighet att
verkställa sysselsättningsåtgärder, men att det gärna fungerar som medarrangör med
andra sektorer.

Äldrerådet beslöt besöka pensionärsföreningarna i sina respektive kommundelar och
berätta om sina funktion i kommunen. Delges pensionärsföreningarna i kommunen.
___________________
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13 §. STADGAR Förvaltningsstadgan

Förvaltningsstadgan är under ständig förändring på grund av att också samhället hela tiden
förändras. Eftersom en ny kommunallag träder i kraft kommer en större förändring av förvalt-
ningsstadgan att göras inom det närmaste året. Före det kommer kommunfullmäktige att i
december 2015 besluta om en mindre förändring och har begärt in nämndernas utlåtande.

Nuvarande ordalydelse:

"ÄLDRERÅDETS SAMMANSÄTTNING OCH VERKSAMHET

Kommunstyrelsen utser ett äldreråd med fem (5) medlemmar och för envar en
personlig ersättare. Tre (3) medlemmar och tre (3) ersättare utses på förslag av
pensionärernas egna sammanslutningar i kommunen.

Äldrerådet väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsen
.

Äldrerådet kan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala organ
ta initiativ om åtgärder som främjar service och utveckling särskilt för den äldre
befolkningen i kommunen.

Äldrerådet kan fungera även som remissinstans vid behandlingen av budget
och kommunplaner samt vid handläggning av frågor som är angelägna för den
äldre befolkningen.

Föredragande och sekreterare för äldrerådet är den person som förordnas av
kommunstyrelsen."

FÖRSLAG:

Äldrerådet tar ställning till nuvarande ordalydelse gällande äldrerådet i förvaltningsstadgan.

BESLUT:

Äldrerådet föreslår för kommunstyrelsen, att ordet "kan" ersätts med "skall" och ordet
"även" stryks i fjärde stycket. Ordalydelsen blir då:

"Äldrerådet skall fungera som remissinstans vid behandlingen av
budget och kommunplaner samt vid handläggning av frågor som är ange-
lägna för den äldre befolkningen".

___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
7.10.2015

Sida
2/18

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

Nov 2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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14 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- Kommundirektören avslutar sin anställning från och med 1 december 2015.

- PM från diskussionsmöte gällande minnesadresser riktade till Sandbacka och Terjärv vård-
center ordnat av Äldrerådet i Kronoby kommun, Bilaga 1/14 § av 7.10.2015.

- Rapport/Minnesadresser i Kronoby kommundel (Sandbacka vårdcenter), Bilaga 2/14 § av
7.10.2015.

BESLUT:

Äldrerådet antecknade ärendena för kännedom och uttryckte bekymmersamhet över
svårigheten att hitta ett enhetligt system för minnesadresser, vilket borde vara både
transparent och riktigt till sin utformning. Äldrerådet uttryckte även ett önskemål om
att systemen med minnesadresser på Sandbacka och Terjärv vårdcenter borde koor-
dineras.
__________________
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15 §. ÖPPEN DISKUSSION

1) Kommunförbundets kurs: Vem Vårdar Vem? - äldreomsorg i omvandling, 22-23.10.2015.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt utse ordföranden att representera Kronoby vid ovannämnda kurs.

2) Elisabeth Björkfors uttryckte oro över bristen på konkurrens inom matvaruhandeln i Ne-
dervetil.

Äldrerådet diskuterade ärendet och uttryckte sin bekymmersamhet över att den äldre befolk-
ningen hänvisas till den lokala butiken, som oftast har dyrare priser än butiker i närliggande
stad.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt sända en kort skrivelse till de lokala medlemmarna av KPO:s ledning
för att uttrycka sin bekymmersamhet över att den äldre befolkningen i Kronoby hän-
visas till den lokala butiken, som oftast har dyrare priser än butiker i närliggande stad.

3) Nästa möte hålls den 5 november kl. 10.00.
___________________


