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Protokolljustering
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KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
ÄR § 7 / 7.6.2021
Kallelse till detta möte har levererats via e-post den 23.2.2021, således inom ramarna för
instruktionen för äldrerådet. Dock blev det föreslagna mötesdatumet 11.3.2021 inställd med
anledning av förvärrat coronaläge. Kallelsen till det nya mötet har levererats via e-post först
den 4.6.2021 men ledamöterna har haft tillgång till mötesmaterialet redan i februari 2021.
FÖRSLAG:
Mötet konstaterats stadgeenligt sammankallat och beslutsför.
BESLUT:
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsför.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
ÄR § 8 / 7.6.2021
FÖRSLAG:
Kari Kärki och Jan-Erik Mattsson 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:
Kari Kärki och Elisabeth Överström valdes för att justera protokollet från mötet.
Protokolljusteringen görs med elektroniska medel senast den 10 juni kl. 20.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
ÄR § 9 / 7.6.2021
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA ENKÄTSVAR SOMMAREN 2019
ÄR § 10 / 7.6.2021
Tidigare tillsatt äldreråd för år 2019 har skickat ut en enkät för äldre och deras anhöriga i
Eckerö sommaren 2019. Det har inkommit ett antal enkätsvar och äldreomsorgsledaren har
sammanställt svaren i bilaga 1.
Bilaga 1/ÄR 7.6.2021/§10: Sammanställning inkomna enkätsvar
FÖRSLAG:
Äldrerådet bekantar sig med sammanställningen för enkätsvaren och diskuterar dessa.
BESLUT:
Äldrerådet antecknade sammanställningen av enkätsvaren till kännedom.

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄLDRERÅDET PÅ ECKERÖ 2021
ÄR § 11 / 7.6.2021
Enligt instruktionen för äldrerådet i Eckerö så bör äldrerådet årligen arbeta fram en
verksamhetsplan. Ordförande för äldrerådet Kerstin Wikgren har skrivit ett utkast för
verksamhetsplan 2021 och äldrerådet bör diskutera förslaget.
Bilaga 2/ÄR 7.6.2021/§11: Utkast för verksamhetsplan för äldrerådet 2021
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar förslaget och verksamheten samt beslutar om verksamhetsplan för 2021.
BESLUT:
Äldrerådet diskuterade förslaget och verksamheten samt beslutade att anta
verksamhetsplanen för 2021. Verksamhetsplanen skickas vidare till kommunstyrelsen till
kännedom.

FÖRFRÅGAN OM PLANERING KRING ÄLDRERÅD

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 49
Hammarlands kommun har den 5 februari 2021 inkommit med en förfrågan
till Eckerö kommun för att höra kommunens planer kring äldrerådet.
Om svar anhålles senast 15 mars 2021.
Konstateras att Eckerö kommun har redan innan den nya äldrelagen
(2020:9) trädde ikraft haft ett eget äldreråd och att ett nytt råd för år
2021 har blivit tillsatt genom kommunstyrelsens beslut KS § 396
8.12.2020.
Av Hammarlands protokollsutdrag framgår även att Hammarlands
kommun har skickat en fråga till Finström, Geta, Saltvik, Sund och
Vårdö för att höra om kommunen kan vara med i ett gemensamt
äldreråd.
Om uppgifterna för äldrerådet stadgas i äldrelagens (2020:9) 7 § (beredningen
av plan för att stöda den äldre befolkningen), 8 § (lämna
utlåtande i samband med verksamhetsutvärderingen) och 10 § (rådgivande
organ och utlåtanden).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder äldrerådet i Eckerö möjlighet att inkomma
med yttrande i ärendet. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 8 mars 2021 för att kunna beaktas.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
ÄR § 12 / 7.6.2021

Äldrerådet har via e-post fått förfrågan och fattat beslut att ge ett utlåtande som går ut på att
Eckerö kommuns äldreråd i första hand att börja med vill arbeta med lokala frågor även om
man är positiv till ett samarbete med Hammarland i ett senare skede. Äldreomsorgsledaren
har förmedlat rådets svar till kommunstyrelsen i Eckerö.
FÖRSLAG:
Äldrerådet tecknar informationen om utlåtande till kännedom.
BESLUT:
Äldrerådet tecknade informationen om utlåtande till kännedom.

ÖVRIGA FRÅGOR:
ÄR § 13 / 7.6.2021
Äldreomsorgsledare delar information om inkommen erbjudande om presentation av en digital
tjänst för äldre och representanten för tjänsten presenterar tjänsten via videolänk.
Bilaga 3/ÄR 7.6.2021/§13: Material gällande digital tjänst
Eventuella övriga frågor behandlas.
FÖRSLAG:
Äldrerådet lyssnar på presentationen och tecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Äldrerådet lyssnade på presentationen och tecknade informationen till kännedom. Äldrerådet ser det
som viktigt att olika välfärdsteknologiska tjänster används för att de äldre ska få trygghet, sociala
kontakter, meningsfulla aktiviteter och tillsyn. Detta motiveras också med att utveckling av dessa
tjänster är i kommunens intresse eftersom det gör verksamheterna mer flexibla och kostnadseffektiva.
Äldrerådet önskar att socialnämnden tar upp ämnet till behandling och ämnar att utveckla ÄlDistjänsten eller liknande tjänster.
Äldrerådet beslutade att ordna ett informationstillfälle onsdagen den 7 juni kl. 18 på Eckerö-camping.
Det bjuds på fika och möjlighet till diskussion och frågor. Inbjudan skickas via brev till alla
hemmaboende pensionärer i kommunen och pensionärsföreningen i Eckerö.

