Anteckningar förda över Äldrerådet i Eckerös sammanträde den 9.11 kl 11.00 – 12.10
Närvarande; Jan-Erik Mattsson vice ordf, Kari Kärki, Elisabeth Överström, Roger Borgs och
Kerstin Wikgren ordf.
Under sammanträdet fanns inte någon tjänsteman närvarande

Allmänt:
Äldrerådet har läst igenom budgeten för år 2022 för äldreomsorgen i Eckerö kommun. Äldrerådet
konstaterar att budgeten på ett förtjänstfullt sätt tagit Äldrelagen för Åland i beaktande. Äldrerådet
har helt koncentrerat sig på textdelen eftersom sifferdelen är svår för oss att kommentera utan
förklaringar från tjänsteman. Några kommentarer har vi i allafall gällande textdelen:

1. Under rubriken Äldrerådet på sidan 3 i vår version önskar vi att en hänvisning till
Instruktionerna och verksamhetsplanen för äldrerådet görs så att de kan sökas upp av den
som är intresserad.
2. På sammanträdet framfördes en åsikt om att vi borde haft tillgång till budgeten för år 2021
för att kunnat göra jämförelser, men många var av den åsikten att vi som Äldreråd nog kan
kommentera utgående från att Åldrelagen för Åland är i kraft från 1.1 2021.
3. Äldrerådet ser mycket positivt på att den förebyggande och uppsökande verksamheten lyfts
fram på sidan 6. Denna kommer att ha stor betydelse för översikten över hur våra äldre ute i
sina egna hem mår, och vilken hjälp de kanske behöver.
4. Äldrerådet har reagerat på att Äldis kommenteras på flera ställen, men på väldigt olika sätt.
Äldis skall ingå i ett avgiftspaket, samtidigt som endast en skärm används idag i Eckerö
kommun, på ett ställe talar man om andra digitala lösningar som Ålands kommunförbund
skall reda ut, samtidigt sägs det också att användningen av Äldis minskar på Åland och att
uppsägningen är 1 år. Borde en mera enhetlig och klargörande redogörelse ges.
5. Äldrerådet har reagerat på informationen om ett ramavtal med KST både att sälja tjänster till
KST och boendeplatser. Äldrerådet hade sett att en så stor, och för äldreomsorgen en så
avgörande fråga, kunde ha skickats till Äldrerådet på remiss. Vi ser att detta ramavtal kan få
en stor konsekvens för de äldre i kommunen. Vi ser att de kriterier som idag finns för
effektiverat serviceboende helt kommer att ändras i och med detta avtal. Vi frågar oss också
om personalen tillfrågats.
6. Äldrerådet ser också mycket positivt på att Hemtjänst ute skall utökas så att hemvård skall
kunna erbjudas ute större delen av dygnet, på sidan 9. Detta kommer att göra att äldre också
i praktiken kan bo längre hemma i sina egna hem.
7. Också planen på att inrätta en tjänst som aktivitetskoordinator 80 % av heltid, av vilka 60 %
riktas till arbete utanför Solgården och som bl.a uppsökande verksamhet ser Äldrerådet som
en mycket positiv utveckling. Detta kommer att höja kvaliteten på hemvården på ett
avgörande sätt.
8. Äldrerådet ser också att det är bra att arbetet med vårdplaner och vårdtyngdsmätning
kommer igång eftersom dessa varit lagstadgade länge.
9. Det som emellertid bekymrar Äldrerådet är den stora mängd administration som man
planerar. En Omsorgsledare 100 % samt en närvårdare inne med 20 % administration och en
närvårdare ute med 20 % administration. Vi tycker att uppgifterna som ingår i de två 20
%arna borde preciseras så att det inte blir överlappningar eller utökade administrativa tider.
Att ha 140 % administration inom äldreomsorgen i Eckerö låter mycket.
10. Äldrerådet vill poängtera behovet av handledning för personalen och att samla upp
information om hur det fungerar genom enskilda samtal med varje personal. Också
utbildning borde man satsa på.

Till slut vill Äldrerådet påpeka att det skulle varit lättare att utlåta sig över budgeten 2022 om vi
haft någon tjänsteman närvarande så att vi kunde klargjort vissa frågeställningar. Eftersom detta inte
gick att ordna ser Äldrerådet fram emot att i något lämpligt skede få ett uppföljningsmöte där vi kan
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