SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
ÄLDRERÅDET

Sammanträdestid

Tisdagen den 29.03.2022 kl. 10.00-12.30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby
FÖREDRAGNINGSLISTA

§1

Kallelse och beslutsförhet

§2

Val av protokolljusterare, tid och plats

§3

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

§4

Föregående protokoll

§5

Utlåtande gällande ändringar i kommunens förvaltningsstadga

§6

Utlåtande gällande förnyande av kriterierna för närståendevårdsstöd

§7

Utlåtande gällande tjänstebeskrivning för omvårdnadsledare

§8

Pensionärsförbundets budkavle

§9

Planering för äldrerådets verksamhet 2022

§ 10

Till kännedom

§ 11

Övriga frågor

Eckerö den 23.03.2022

Päivi Abbas
äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ Äldrerådet

Sammanträdesdatum 29.03.2022

Nr 3

Plats och tid

Kommungården i Överby tisdagen den 29.03.2022 kl. 10.00 – 12.30

Medlemmar

Ledamot

Ersättare

Kerstin Wikgren, ordförande,
närvarande
Jan-Erik Mattsson, vice ordförande,
närvarande
Kari Kärki, ledamot, närvarande
Elisabeth Överström, ledamot,
närvarande
Roger Borgs, ledamot, närvarande

Rolf Söderlund
Christina Hamberg
Marianne Johansson
Erik Eriksson
Birgitta Blomqvist

Övriga närvarande

Päivi Abbas, närvarande

äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare

Sekreterare

Per Leino, närvarande

vikarierande äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare

Paragrafer

1-11

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Kerstin Wikgren

Per Leino

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 31 mars 2022 på kommunkansliet

Jan-Erik Mattson

Kari Kärki

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby fredagen den 1 april 2022 kl. 12.00.

Intygar

Per Leino

Utdragets riktighet
bestyrks
Ort och tid

Underskrift

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
ÄR § 1 / 29.03.2022
Kallelse till detta möte har levererats via e-post den 23.03.2022, således inom ramarna för
instruktionen för äldrerådet.
FÖRSLAG:
Mötet konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutsför.
BESLUT:
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsför.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
ÄR § 2 / 29.03.2022
FÖRSLAG:
Jan-Erik Mattson och Kari Kärki utses för att justera protokollet från mötet.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med elektroniska medel och ska
vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.

BESLUT:
Jan-Erik Mattson och Kari Kärki utsågs för att justera protokollet från mötet.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med elektroniska medel och ska
vara genomförd senast torsdagen den 31 mars 2022 kl. 20.00.
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
ÄR § 3 / 29.03.2022
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
ÄR § 4 / 29.03.2022
FÖRSLAG:
Föregående protokoll läses upp och läggs till handlingarna.
BESLUT:
Föregående protokoll lästes upp och läggs till handlingarna.

UTLÅTANDE GÄLLANDE ÄNDRINGAR I KOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA
ÄR § 5 / 29.03.2022
Kommunens förvaltningsstadga håller på att uppdateras utifrån de ändringar som skett inom
bland annat socialvården och äldreomsorgen och ett remissförfarande har skett med de
kommunala nämnderna. Vid kommunstyrelsens sammanträde 18.01.2022 beslutades det att
begära in ett utlåtande från äldrerådet gällande de föreslagna ändringarna.
Bilaga 1/ ÄR 29.03.2022 § 5:
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 10
Förslag till ändringar i förvaltningsstadga (ändringar och tillägg gulmarkerade)
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar ärendet och lämnar sitt utlåtande gällande förslag på ändringar i
förvaltningsstadgan till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Äldrerådet diskuterade ärendet och omfattade förslaget på ändringar i förvaltningsstadgan
med följande tillägg och korrigeringar:
-s. 5 punkt 3.3.: vikarie för äldreomsorgsledare bör vara omvårdnadsledare
-s. 24 instruktionen för äldrerådet behöver ses över och ändringarna godkännas av
kommunstyrelsen och paragraf 3 i äldrerådets nuvarande instruktion gällande äldrerådets
uppgifter borde finnas med i Förvaltningsstadgan.
För övrigt godkänns förslaget. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

UTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRNYANDE AV KRITERIERNA FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDSSTÖD
ÄR § 6 / 29.03.2022
Socialnämnden har på sitt sista sammanträde 7.12.2021 § 63 behandlat förnyande av
kriterierna för närståendevårdsstöd och beslutat om godkännande av de föreslagna
ändringarna. Senare konstaterade dock tjänstemännen i kommunkansliet att eftersom
kriterierna gäller arvoden borde ändringar i kriterierna godkännas av kommunfullmäktige.
Således kommer kommunstyrelsen ta de föreslagna ändringarna till behandling. Eftersom
kriterierna i högsta grad berör den äldre befolkningen så bör äldrerådet höras i frågan och
därför skickas förslagen för utlåtande till äldrerådet. Bakgrundsmaterial och både gällande och
förslag till förnyade kriterier i bilaga.
Bilaga 2/ ÄR 29.03.2022 § 6:
Socialnämnden 07.12.2021 § 63
Lag om stöd för närståendevård 937/2005
Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården 2022
Jämförelse mellan kommunerna gällande stöd närståendevård 2021
Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer 2020 i Eckerö kommun.
Förslag till ”Kriterierna för närståendevårdsstöd”

FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar ärendet och lämnar sitt utlåtande gällande förslag på förnyande av
kriterier till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Äldrerådet diskuterade ärendet och lämnade sitt utlåtande gällande förslag på förnyande av
kriterier till kommunstyrelsen enligt följande:
-Kriterierna för kategorier i förslaget anses som snarlika vad gäller kategori 1 och 2 och
förslaget är att skillnaderna mellan dessa två borde klargöras.
-Vidare borde man införa en frivillig kategori med mindre arvode för de anhöriga som bistår
sina äldre med lättare sysslor såsom hushållssysslor, följeslagning osv. för att möjliggöra
hemmaboende. Det senaste med hänvisning till § 5 i lagen om stöd för närståendevård där
möjlighet till att fastställa arvodet till lägre belopp nämns.

UTLÅTANDE GÄLLANDE TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR OMVÅRDNADSLEDARE
ÄR § 7 / 29.03.2022
Av budget 2022 för äldreomsorgen i Eckerö framgår att man för styrning av klientarbete och
för ledning av det operativa äldreomsorg ämnar inrätta en tjänst som omvårdnadsledare. En
rekryteringsgrupp som kommunstyrelsen har genom § 5 / 18.01.2022 tillsatt har arbetat fram
ett förslag på tjänstebeskrivning som härmed skickas till äldrerådet för utlåtande (bilaga 3).
Bilaga 3/ ÄR 29.03.2022 § 7:
Förslag till tjänstebeskrivning för omvårdnadsledare
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar ärendet och lämnar sitt utlåtande gällande förslag på tjänstebeskrivning
för omvårdnadsledare.
BESLUT:
Äldrerådet diskuterade ärendet och lämnade sitt utlåtande gällande förslag på
tjänstebeskrivning för omvårdnadsledare enligt följande:
- Gällande kompetenskrav måste texten ändras enligt följande: ”i enlighet med äldrelagen §
22” eller ”i enlighet med tillämpningsanvisningar för äldrelagen § 22 mom 2”
- Gällande kompetenskrav för tjänsten bör man beakta att samarbetet med ÅHS poängteras i
10 olika paragrafer i äldrelagen och således kan det vara en fördel att omvårdnadsledaren har
kompetens som sjukskötare är att beakta.
För övrigt godkänner äldrerådet förslaget.

PENSIONÄRSFÖRBUNDETS BUDKAVLE
ÄR § 8 / 29.03.2022
Svenska Pensionärsförbundet (SPF) har beslutat att lämna in en budkavle för att påverka
politikerna på lokal, regional och nationell nivå i ärenden som berör pensionärer för att skickas
till finska riksdagen och Ålands lagting. På Åland är det Mariehamns pensionärsförening som
har åtagit sig att sammanställa krav och önskningar från de åländska medlemsföreningar samt
de åländska äldreråden.
Bilaga 4 / ÄR 29.03.2022/ § 8:
Begäran om synpunkter från kommunernas äldreråd
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar ärendet och sammanställer samt lämnar sina synpunkter till
kontaktpersonen.
BESLUT:

1.
2.
3.
4.
5.

Äldrerådet sammanställde sina synpunkter enligt följande:
Det behövs mer resurser för att hjälpa de äldre med IT till exempel med hjälp av mindre
arvoden för närståendevårdare.
IT-verktyg behöver vara enklare och anpassade till de äldres behov.
Ett helhetsgrepp på digital service för äldre behöver tas på Åland.
Kriterierna för stöd för rörligheten föreslås slopas vad gäller gränsen för
besparingar/förmögenhet samt km-begränsning.
Högre beskattning av pensioner upplevs som orättvist.
Äldreomsorgsledaren skickar ovanstående synpunkter till kontaktpersonen.

PLANERING FÖR ÄLDRERÅDETS VERKSAMHET 2022
ÄR § 9 / 29.03.2022
Äldrerådet har planerat sin verksamhet för 2022 vid sina möten under hösten 2021 men vissa
förändringar har uppstått av olika anledningar och det kan finnas anledning att justera planen
utifrån det. Vidare har det visat sig att äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens roll som
sekreterare och beredare för äldrerådets möten inte fungerar optimalt på grund av tidsbristen
och detta upplägg bör därmed eventuellt diskuteras. Äldrerådet i Eckerö har en instruktion
fastställd 2018 där det hänvisas till socialnämnden och till dess mandatperiod samt där det
framgår äldrerådets arbetssätt och sammanträdens sammankallande.
Bilaga 5 / ÄR 29.03.2022/ § 9:
Instruktion för äldrerådet i Eckerö
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar planering för verksamheten för 2022 samt instruktionen för äldrerådet i
Eckerö kommun samt beslutar om eventuella ändringsförslag i dessa.
BESLUT:
Äldrerådet beslutade att instruktioner för äldrerådet behöver uppdateras i enlighet med
lagstiftningen och nuvarande organisation. Äldrerådets starka önskemål är att en kommunal
tjänsteinnehavare fortsättningsvis fungerar som beredande och sekreterare för att äldrerådet ska
kunna ge adekvata utlåtanden. Kallelse till äldrerådet ska ske i samråd mellan ordförande och
sekreterare. Planeringsmöten kan dock fortsättningsvis ordnas bara mellan medlemmarna. Planering
för år 2022 sker vid ett planeringsmöte inom aprilmånad.

TILL KÄNNEDOM:
ÄR § 10 / 29.03.2022
Följande handlingar förs till äldrerådet till kännedom:
- Kommunernas socialtjänst (KST): styrelsebeslut gällande färdtjänst/stöd för rörlighet
- Eckerö kommuns äldreomsorg: nya och uppdaterade ansökningsblanketter, orosanmälan
samt samtyckesblanketten.

FÖRSLAG:
Äldrerådet bekantar sig med handlingarna som är till kännedom.
BESLUT:
Äldrerådet tog handlingarna till kännedom.

ÖVRIGA FRÅGOR:
ÄR § 11 / 29.03.2022
Eventuella övriga frågor behandlas.

FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterade nästa mötestillfälle.
BESLUT:
Äldrerådet beslutade att samlas för planeringsmöte i kommunkansliet tisdagen den 19 april
2022 kl. 15.30.

