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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. UPPHANDLING AV FÄRDTJÄNST Skrivelse till samkommunen Soite
4 §. ÄLDRES RÄTT TILL SNÖPLOGNING Användning av servicesedlar
5 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
6 §. ÖVRIGA AKTUELLA ÄRENDEN
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordföranden konstaterar sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Äldrerådet väljer Tuula Furu och Nils-Anders Granvik till protokolljusterare.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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3 §. UPPHANDLING AV FÄRDTJÄNST Skrivelse till Samkommunen Soite

Samkommunen Soites upphandling av färdtjänst har väckt reaktioner både bland kunder och
möjliga serviceproducenter i kommunen.

Tillsammans med den finskspråkiga offertbegäran som utskickats till trafikanterna har man i
Liite 1/bilaga 1 beskrivit behovet av service. Under punkt 3.6 "Vaatimukset liikennöitsijälle ja
liikennöitsijän henkilöstölle" (fritt översatt Krav på trafikanten och dennes personal) sägs bl.a.
att chaufförerna inom hela Soites område bör behärska finska språket, i Karleby och Krono-
by (där 84,5% av befolkningen är svenskspråkig) önskar man att chaufförerna behärskar
svenska. Man beskriver även att chauffören bör ha förmåga att transportera klienter på ba-
sen av lagen om service och stöd p.g.a handikapp och socialvårdslagen. Trafikanten och
chaufförerna bör kunna fungera enligt beställarens direktiv. Chaufförerna bör ta i beaktande
passagerarnas specialbehov och erbjuda individuell och vänlig service.
De flesta kunder som erhåller färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handi-
kapp eller socialvårdslagen har någon form av sjukdom eller handikapp som försvårar deras
möjligheter att röra sig eller uttrycka sig, om de inte enbart av ålder har beviljats färdtjänst
enligt socialvårdslagen. Många handikappade har talsvårigheter och hörselproblem samt ofta
utvecklingshämningar. Största delen av åldringarna i Kronoby är helt svenskspråkiga. De har
inte haft någon möjlighet att lära sig det andra inhemska språket. Det finns ingen möjlighet
att chaufförer utan kunskap i svenska språket skall kunna beakta passagerarnas specialbe-
hov och erbjuda individuell service (om än artig och vänlig) om behärskande av svenska
språket inte är ett krav utan endast ett önskemål.

För att råda bot på denna uppenbara olägenhet kräver äldrerådet i Kronoby, att ledningen för
Soite ser till, att upphandlingen av tjänster för svenskspråkiga äldre, sjuka, personer med
utvecklingsstörning och/eller andra handikapp i fortsättningen utformas så, att servicen kan
ges på artig och vänlig svenska i såväl Kronoby som Karleby.

SEKR:S FÖRSLAG:
Äldrerådet riktar en skrivelse, Bilaga 1/3 § av 24.5.2017 till ledningen för samkommunen Soi-
te med anledning av den felformulerade offertbegäran som sänts till trafikanterna i samband
med upphandlingen av färdtjänster.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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4 §. ÄLDRES RÄTT TILL SNÖPLOGNING Användning av servicesedlar

Snösedel för äldre är en servicesedel med vilken ensamboende äldre personer kan få hjälp
med snöröjningen, se Bilaga 1/4 § av 24.5.2017. Snösedel kan ansökas om av personer i
Soites område som fyllt 70 och bor i ett egnahemshus eller ett radhus och har nedsatt funk-
tionsförmåga. Tjänsten gäller inte fritidsbostäder.

Snösedelns värde är 8,40€. Priset baserar sig på de avgifter och taxor som samkommunen
Soite har fastställt. Den äldre personen måste själv betala återstoden av priset för snöröj-
ningen. Snösedlar beviljas inom ramen för anslagen. För närvarande beviljas fem snösedlar
per år. Om det i slutet av året finns anslag kvar kan man på begäran bli beviljad högst fem
extra snösedlar.

Snösedeln ska ansökas om med en särskild blankett som fås av den servicehandledare som
ansvarar för tjänsten. Blanketten finns också i elektronisk form. Ansökan lämnas in till servi-
cehandledaren som ansvarar för tjänsten.

Problemet för Kronobyborna är att veta vem man skall kontakta för att få tjänsten utförd. Alla ser-
viceproducenter är möjligen inte intresserade av att ta emot servicesedlar som betalning.

SEKR.:S FÖRSLAG

Äldrerådet diskuterar ärendet och antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Äldrerådet beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till tekniska sidan och sociala sidan för kännedom och önskemål om
bättre koordinering.
_________
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5 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

1) Antalet klienter inom hemvården har ökat medan personalen har minskat.

2) Stig Östdahl rapporterade från gemensamma äldrerådens samling i Jakobstad 22.5.2017.

3) Kommunen har ny förvaltningsstadga, som träder ikraft 1.6.2017. Äldrerådet "har till upp-
gift att verka för att äldres röst hörs i det kommunala beslutsfattandet samt att ta upp frå-
gor som berör äldres vardag".

Äldrerådet uttryckte sin oro över äldreomsorgens framtid.

BESLUT:

Äldrerådet förde en omfattande allmän diskussion och antecknade ärendena för kän-
nedom.
_________
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6 §. ÖVRIGA AKTUELLA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.


