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KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
ÄR § 14 / 28.10.2021
Kallelse till detta möte har levererats via e-post den 25.10.2021, 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 § 15 / 28.10.2021
FÖRSLAG:
Elisabeth Överström och Roger Borgs 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:
Elisabeth Överström och Roger Borgs 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 den 5 november 2021 kl. 20.00.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
ÄR § 16 / 28.10.2021
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

BUDGET FÖR ÄLDRERÅDET PÅ ECKERÖ 2022
ÄR § 17/ 28.10.2021
Äldrerådet behöver en budget för verksamheten för året 2022 för sina särskilda kostnader
(eventuella tjänst- och materialinköp samt arvoden) och dessa ska det budgeteras för inom
budgeten för äldreomsorgskansliet. På grund av den korta tidtabellen för budgetarbete för
tjänstemannen så har ett preliminärt budgetförslag redan lämnats in till vidare behandling med
beräkningar om att äldrerådet föreslås disponera förutom sedvanliga arvoden för cirka 5
sammanträden årligen även cirka 700 euro fördelat på olika delkonton (olika tjänster och
material). Äldrerådet har diskuterat sina verksamhetsplaner samt budget för 2022 vid sitt
planeringsmöte den 15.9.2021 och har vissa idéer för verksamheter utöver budgetförslaget,
vilka behöver diskuteras (se även § 18). Eventuella övriga finansieringskällor kan också
behöva diskuteras (Ekergårdens verksamhet och dess budget, Äldrefonden, Kulturbidrag
osv.).
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar budget för äldrerådet år 2022 och beslutar om eventuella ändringar till
förslaget som lämnats in till kommunkansliet till behandling.
BESLUT:
Äldrerådet beslutade att föreslå att det budgeteras 500 euro för Kappsäcksteaterns
föreställning under Ekergårdens budget. Kerstin undersöker möjligheten att ansöka om bidrag
till föreställningen från Lions Södra. För övrigt omfattar äldrerådet budgetförslaget med
kostnader för arvoden samt cirka 700 euro för omkostnader för material och tjänster.

AKTIVITETERNA FÖR ÄLDRERÅDET HÖSTEN 2021
ÄR § 18 / 28.10.2021
Äldrerådet har hållit ett planeringsmöte den 15.9.2021 och planerat aktiviteter för äldrerådet
hösten 2021 samt beslutat om vissa övriga ärenden. Eftersom undertecknad tjänsteman inte
kunde närvara vid mötet så förde en av ledamöterna protokoll över mötet och beslut.
Minnesanteckningar/protokoll från mötet i bilaga. Enligt protokollet planeras det för vissa
aktiviteter under hösten 2021, bland annat två informationstillfällen med olika info i samband
med pensionärsföreningens fredagsfika.
Bilaga 1/ÄR 28.10.2021/§18: Protokoll från äldrerådets planeringsmöte 15.9.2021
FÖRSLAG:
Äldrerådet diskuterar protokollet och verksamheten för hösten 2021 samt beslutar om
eventuella arbetsfördelningar och övriga saker gällande aktiviteterna. Protokollet från
planeringsmötet förs in som bilaga i detta protokoll.
BESLUT:
Äldrerådet beslutade vid sitt tidigare planeringsmöte följande:
-

Klädförsäljning ordnas. Elisabeth har tagit kontakt med Berdinas kläder och fredag den 29.10
kl. 14.00 framåt i samband med fredagsfikat på Ekergården finns det möjlighet att köpa kläder.
-Informationstillfällen hålls enligt följande:
Fredag 12.11 2021 kl 14 blir det ett informationstillfälle på Ekergården om KST, och
speciellt färdtjänst , om hur man ansöker om hemvård och kriterier för det, trygghetslarm,
bostadsbidrag, städhjälp och avdrag i skattedeklarationen, uppköp från butik,
närståendevård. Äldreomsorgsledaren och hemtjänstledaren informerar och delar ut befintlig
info.

Fredag den 26.11 2021 kl 14 på Ekergården blir det informationstillfälle om
hjälpmedelsutlåning, om högkostnadsskydd, om inkontinensskydd och hur man får dem,
läkemedelsinformation om att föra tillbaka gamla läkemedel, regelbunden genomgång av
läkemedelslistan och annat. Vi försöker få någon från apotek att informera. Vi samlar skriftlig
info om det som ingen kanske kommer och berättar om. Kerstin tar reda på.
-

Inför nästa år finns planer bland annat om att få Kappsäcksteatern och Ålands museum och
gamla Eckeröbilder till Eckerö. Elisabeth tar reda på. Kappsäcksteatern planeras till januari
2022 och Eckeröbilder till februari 2022.

-

Äldrerådet planerar en skrivelse till kommunen om lagstadgad plikt till sysselsättning för äldre.

För övrigt beslutade äldrerådet att Kerstin skriver ett utkast på en skrivelse gällande färdtjänstens
inkomstgränser och utkomststöd till äldre till Kommunernas socialtjänst eventuellt i samråd med
äldreråden i andra kommuner på Åland.

ÖVRIGA FRÅGOR:
ÄR § 19 / 28.10.2021
Eventuella övriga frågor behandlas.

FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren lyfte upp en fråga från en äldre gällande behov av stöd vid kontakter
med ÅHS när många äldre inte är vana med datorer och webbokningar.

BESLUT:
Äldrerådet diskuterade behovet av information och stöd vid olika ansökningar och bokningar.
Äldrerådet beslutade att lämna in en skrivelse till socialnämnden gällande behovet av att kommunens
personal är behjälplig med ansökningar.

