
KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
02.12.2016

Nr
3/2016
Sida
3/19

Sammanträdestid Fredagen den 2 december 2016, kl. 10:00 - 11:30

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Östdahl, Stig
Granvik, Nils-Anders
Ahlskog, Holger
Björkfors, Elisabeth
Furu, Tuula 18 § -

Ersättare:

Björkqvist, Bertel
Storbacka, Guy
Björk, Inger
Näse, Maj-Britt
Sandvik, Bo-Erik

Övriga närvarande:

Strandvall, Göran
Byggmästar, Liane
Bjon, Inger
Brännkärr, Malin - 18 §

kommunstyrelsens representant
kommunstyrelsens ordförande
förvaltningschef
t.f. kommundirektör

Paragrafer: 15-20 §.

Underskrifter: Ordförande:

Stig Östdahl

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 7.12. 2016

Elisabeth Björkfors Holger Ahlskog

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 8.12.2016 2016

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN
Organ

ÄLDRE RÅDET

KALLELSESIDA
Utfärdat

25.11.2016

Sida

3/20

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 8 december 2016
Kommungården

Ordförande

Stig Östdahl

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Fredagen 2 december 2016, kl. 10:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
16 §. PROTOKOLLJUSTERING
17 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
18 §. UTLÅTANDE Kommunens förvaltningsstadga
19 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
20 §. ÖPPEN DISKUSSION



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
2.12.2016

Sida
3/21

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:

Ordföranden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslaget.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
2.12.2016

Sida
3/22

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

16 §. PROTOKOLLJUSTERING

FÖRSLAG:

Äldrerådet utser Elisabeth Björkfors och Tuula Furu att justera protokollet 7 december 2016.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt utse Elisabeth Björkfors och Holger Ahlskog att justera
protokollet 7 december 2016.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
2.12.2016

Sida
3/23

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

17 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt att godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
2.12.2016

Sida
3/24

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

18 §. UTLÅTANDE Kommunens förvaltningsstadga

Kommunens förvaltningsstadga håller på att förnyas. Arbetet har pågått i drygt ett år. För-
valtningsstadgan reviderades senast i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013. Ärendet
behandlades i kommunstyrelsen 17.8.2015 och därefter har den gamla versionen kommen-
terats av tjänstemän och någon enstaka nämnd. Under våren och den tidiga hösten har ar-
betet med förnyandet av förvaltningsstadgan fortsatt bland tjänstemännen. Kommittén för att
balansera kommunens ekonomi har också behandlat förvaltningsstrukturen i sitt arbete och
enhälligt föreslagit att nämndstrukturen skulle ändras (kommunstyrelsen antecknade ärendet
till kännedom på sitt möte den 6.6.2016).

Den största orsaken till behovet av förnyelse är den nya kommunallagen och de krav den
medför. Kommunstyrelsen förde en remissdebatt om förslaget till förvaltningsstadga på sitt
möte den 3.10.2016 och ordnade ett öppet hörande kring förvaltningsstadgan torsdagen den
6.10.2016 kl. 17 dit fullmäktige-, styrelse-, och nämndmedlemmar särskilt inbjöds. Förslaget
har därefter justerats. Kommunstyrelsen beslöt 31.10.2016 att godkänna den uppdaterade
förvaltningsstadgan och sända den till fullmäktige för fastslående. Kommunfullmäktige remit-
terade ärendet för kompletteringar och därför ombedes nämnder och äldrerådet att ge sitt
utlåtande.

FÖRSLAG:

Äldrerådet diskuterar förvaltningsstadgan och ger sina synpunkter på utformningen.

Äldrerådet förde en lång diskussion i ärendet, där bl.a. behovet av demokrati och omsorgs-
nämnder var centrala inslag. Holger Ahlskog lämnade in en lista över ändringsförslag till t.f.
kommundirektören, Bilaga 1/18 § av 2.12.2016.

BESLUT

Äldrerådet godkände § 15 angående Äldrerådet under förutsättning att § 6 mom 3 gäll-
er. Det innebär alltså, att Äldrerådet får tillräcklig information och kan delta i och på-
verka beredningen av ärenden.

Konstaterades att det fördes diskussion om områdesnämnder och poängterades vik-
ten av att kommunal verksamhet har tyngdpunkt både i att ge utlåtanden och att ordna
verksamhet inom kommunens samtliga tre delområden.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
2.12.2016

Sida
3/25

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

19 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Följande delgivningsärenden antecknas för kännedom:
1) Regional träff för äldreråden i nejden hölls i Nykarleby 16.11.2016. Inga deltagare från

Kronoby

2) Finland 100 år 2017. Ordföranden informerade om evenemang som planeras.

3) Lagändringar för närståendevården och familjevården 1.7.2016

4) Kommunalval 9.4.2017

5) Socialväsendet tjänstemän flyttas med tjänstemannabeslut till Karleby från 1.1.2017. Ing-
en mottagning i Terjärv och Nedervetil. Endast ett mottagningsrum i Kronoby.

6) FPA-förmånerna krymper 2016.

7) Terjärv kommunbyrå stänger 31.12.2016. Servicen flyttar till biblioteket. Personlig hjälp
med utskrift av blanketter, tidsbeställning och postning endast vid infopunkten i Kommun-
gården i Kronoby.

8) Styrelseordförande Liane Byggmästar berättar kort om aktualiteter inom social- och häl-
sovården.

9) Information om Soites planer på ett resecenter gällande alla resor som föranleder kostna-
der för Soite.

FÖRSLAG:

Äldrerådet antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
ÄLDRE RÅDET

Sammanträdesdatum
2.12.2016

Sida
3/26

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

20 §. ÖPPEN DISKUSSION

Diskuterades allmänt om den pågående samhällsförändringen och de försämringar den för-
orsakar för den äldre befolkningen.

Äldrerådet uttryckte sin oro över tudelningen av befolkningen genom digitaliseringen. Av den
äldre befolkningen har inte alla dator och ej heller råd till en sådan. Programmens uppdate-
ring och identifikationen bereder även problem för dem som redan har dator. Speciell upp-
märksamhet bör fästas vid Min Kanta och intressebevakares samt nära anhörigas möjlighet
att kunna ta del av recept, hälsotillstånd och läkarutlåtanden samt kommande sociala beslut.
_________


