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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta möte har utfärdats den 11 mars 2015 och tillställts samtliga medlemmar i äldre
rådet, kommunstyrelsens ordförande, styrelsens representant i rådet och kommundirektören.

Kommunstyrelsen har 9.3.2015 § 75 för mandatperioden 2015-2016 till medlemmar i äldre rådet
utsett Stig Östdahl (ordförande), Nils-Anders Granvik (vice ordförande), Holger Ahlskog, Elisabeth
Björkfors och Tuula Furu. Personliga ersättare är Bertel Björkqvist, Guy Storbacka, Inger Björk,
Maj-Britt Näse och Bo-Erik Sandvik.

Kommunstyrelsen utsåg samtidigt Göran Strandvall med Liane Byggmästar som ersättare, till sty-
relsens företrädare i rådet.
Kommunsekreteraren fungerar som rådets sekreterare.

Enligt förvaltningsstadgan kan äldre rådet ta initiativ om åtgärder som främjar service och utveck-
ling särskilt för den äldre befolkningen. Det kan fungera som remissinstans vid behandlingen av
budget och ekonomiplan samt vid frågor som är angelägna för den äldre befolkningen.

BESLUT:

Ordförande hälsade välkommen till första mötet för det nya äldre rådet, och konstaterade
laglighet och beslutförhet.
Avdelningssekreterare Benita Fröjdö fungerade som sekreterare för detta möte.
________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

FÖRSLAG:

Äldre rådet utser två ledamöter att justera protokollet.

BESLUT:

Äldre rådet utsåg Tuula Furu och Nils-Anders Granvik till protokolljusterare.
_______
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3 §. AKTIVITETER

Äldre rådet har under flere år ordnat en friskvårdsdag för äldre på våren. Senaste gång detta ar-
rangerades 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. Programmet för minnesdagen finns som Bilaga 1/3 § av
18.3.2015.

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.
_______
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4 §. KOMMITTÉER Utse medlem till trafiksäkerhetsgrupp

I kommunen har från 2009 funnits en trafiksäkerhetsgrupp med uppdraget att årligen följa upp den
trafiksäkerhetsplan som godkänts av kommunfullmäktige samt övriga åtgärder som gjorts för tra-
fiksäkerheten.
Gruppen består av en medlem var från kommunstyrelsen, äldre rådet och handikapprådet (social-
och hälsovårdsnämnden), tekniska nämndens ordförande, planläggaren, bildningschefen, dag-
vårdschefen och fritidskoordinatorn.
Kommunstyrelsen har 16.2.2015 § 53 granskat kommittéernas sammansättning och uppmanar nu
äldre rådet att utse en medlem i trafiksäkerhetsgruppen för mandattiden 2015-2016.

FÖRSLAG:

Äldre rådet utser en medlem till trafiksäkerhetsgruppen 2015-2016.

BESLUT:

Äldre rådet utsåg Sune Krokfors till rådets representant i trafiksäkerhetsgruppen för 2015-
2016.
______
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5 §. REGIONALA ÄLDRE RÅD Val av medlemmar

Frågan om ett regionalt äldre råd för kommunerna inom Jakobstadsregionen aktualiserades våren
2010 och den 14 maj 2010 godkändes en instruktion benämnd Arbetsordning. Organets namn är
Samarbetsgruppen för äldre råden i Pedersörenejden och Kronoby. Medlemmar i samarbetsgrup-
pen är äldre råden i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, vilka årligen ska utse
minst två representanter var för ett kalenderår i gången. Sammanträdena hålls årsvis i tur och ord-
ning i medlemskommunerna. Samarbetsgruppen har ingen egen ekonomi, respektive äldre råd
svarar för representanternas resor och arvode. Gruppen ska sammanträda minst två gånger i året.
Kronoby är i tur att vara värdkommun år 2015.

Äldre rådet beslöt 27.8.2010 ta del i det regionala samarbetet. Till medlemmar i organet för det
regionala samarbetet utsågs 11.3.2013 § 5 dåvarande ordförande Sune Krokfors, Nils-Anders
Granvik och Holger Ahlskog. Äldre rådet har inte utsett medlemmar för 2014.

På de svenskösterbottniska äldrerådens ordförandemöte 6.10.2011 beslöts att ett samarbetsorgan
för äldre råden i svenska Kustösterbotten ska tillsättas. Börje Sandberg utsågs då till ordförande
och Bertel Widjeskog till sekreterare. Äldre rådet i Kronoby utsåg 2.2.2012 ordföranden och vice
ordföranden till vår kommuns representanter. Samarbetsorganet för äldre råden i Kustösterbotten
har inte varit aktivt under den senaste perioden.

SEKR. FÖRSLAG:

Äldre rådet utser för år 2015 två medlemmar till Samarbetsgruppen för äldre råden i Pedersörenej-
den och Kronoby, och två medlemmar till Samarbetsorganet för äldre råden i svenska Kustöster-
botten.
Äldre rådet i Kronoby är i tur att stå värd 2015 för samarbetsgruppen för äldreråden i Pedersöre-
nejden och Kronoby.

BESLUT:

Då Kronoby är värdkommun 2015 för Samarbetsgruppen för äldre råden i Pedersörenejden
och Kronoby beslöts att samtliga ordinarie medlemmar representerar rådet.

Till medlemmar i Samarbetsorganet för äldre råden i svenska Kustösterbotten utsågs ordfö-
rande Stig Östdahl, vice ordförande Nils-Anders Granvik och Holger Ahlskog.
_______
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6 §. UTLÅTANDE Svenska sektionens och social- och hälsonämndens anhållan om utlåtande;
plan för ordnandet av tjänster inom äldreomsorgen 2015 - 2017

Svenska sektionen och social- och hälsovårdsnämnden har begärt utlåtande av äldreråden i Kro-
noby och Karleby om plan för ordnandet av tjänster inom äldreomsorgen 2015 - 2017. Planen finns
som Bilaga 1/6 § av 18.3.2015.

FÖRSLAG:

Äldre rådet tar del av planen och ger sitt utlåtande.

Ordförande presenterade planen och konstaterade att förhållandena för äldre i Kronoby är olika i
jämförelse med förhållandena i Karleby. Utmaningarna är de mål som ställts upp bl.a. flyttning från
institutionsboende till tyngdpunkt på hemmaboende.

BESLUT:

Äldre rådet diskuterade planen för ordnandet av tjänster inom äldreomsorgen 2015-2017
och ger sitt utlåtande enligt Bilaga 2/6 § av 18.3.2015.
_________

Äldre rådet förklarade paragrafen omedelbart justerad.
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7 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till kännedom meddelades att kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar utsågs till sam-
mankallare för diskussionstillfället för att reda ut hur medel från minnesadresser riktade till Sand-
backa vårdcenter och Terjärv vårdcenter förvaltas.
______
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8 §. ÖPPEN DISKUSSION

Holger Ahlskog tog upp tandläkarsituationen och servicen i Nedervetil särskilt med tanke på den
äldre befolkningen i kommundelen.
Äldre rådet beslöt ge följande uttalande riktat till kommunstyrelsen, social- och hälsovårdsnämnden
i Karleby och dess svenska sektion:

"Äldrerådet i Kronoby uttalar sitt bekymmer över samhällsutvecklingen speciellt för de äldre, då det

gäller tillgången och tillgängligheten för olika typer av service t.ex. tandvården i Nedervetil."
_____


