FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

ÄLDRERÅDET
Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Beslutande

Sammanträdesdatum

Nr

19 april 2022

1
1

Tisdag 19 april 2022 kl. 18.30 – 19.15
Kommungården i Föglö.
Närvarande
Heli Gåvefeldt
Viking Malmlund
Kim Tähtinen
Margareta Nordblom

Frånvarande
Christina Sjöblom
Patrik Fellman

Föredragande

Heli Gåvefeldt

Övriga närvarande

Heidi Eriksson, sekreterare

Paragrafer

§§ 1 - 10

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Heli Gåvefeldt

Heidi Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Degerby, 21.04.2022

Viking Malmlund
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 21.04.2022 kl. 12

Intygar

Heidi Eriksson
Vik. byråsekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid
Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ
Utfärdad den
ÄLDRERÅDET

06.04.2022

Sammanträdestid

Tisdag 19 april 2022 kl. 18.30

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1, § 1
2, § 2
3, § 3
4, § 4
5, § 5
6, § 6
7, § 7
8, § 8
9, § 9

Laglighet och beslutförhet
Val av protokolljusterare
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Föregående sammanträdesprotokoll från 4.10.21
Bokslut 2021
Vårfest Seagram
Midsommarfirande Annagården 2022
Synpunkter på Svenska Pensionärsförbundets skrivelse
Delgivningar

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 21 april 2022 kl. 12.

Ordförande
Sekreterare
Heli Gåvefeldt
Heidi Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 6 april 2022
Föglö 6 april 2022
Intygar

Heidi Eriksson
byråsekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
ÄR: § 1
KomL. §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Äldrerådet är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Kallelse till sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar
före sammanträdet kallelsedagen medräknad.
BESLUT:
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
------------------------

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
ÄR: § 2
Protokollet justeras av en för varje möte utsedd protokolljusterare.
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Viking Malmlund.
------------------------

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
ÄR: § 3
BESLUT:
Föreslås att en 10 § ”Övriga ärenden” fogas till föredragningslistan.
Äldrerådet godkänner förslaget och föredragslistan i övrigt.
------------------------
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Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
ÄR: § 4
Framföres eventuella anmärkningar till protokollet från 4.10.2021.
BESLUT:
Föregående mötesprotokoll föranleder inte några anmärkningar.
------------------------

BOKSLUT 2021
ÄR: § 5
Bokslutet för 2021 presenteras.
BESLUT:
På sidan 27 anser äldrerådet att det är oklart vad som menas då det
under prestations- och relationstal är så stora variationer sett till vad
som är budgeterat jämfört med vad som redogörs i bokslutet.
Exempelvis är antalet hembesök år 2021 fler än 751st.
Måltidsantalet på sidan 28 har minskat på grund av mindre beläggning
under pandemin. Hemvården utökades inte som budgeterat för 2021
eftersom det inte har funnits behov i nuläget. Vad gäller RAI behöver
man få vidare kunskap kring hur man ändamålsenligt använder
resultaten innan målsättningen kan anses vara uppfylld.
Äldreomsorgschefen ska kontakta nyckelaktörer i Vasa för att få
handledning kring RAI. Konstateras även att kontot för
vikarier/semestervikarier överskrids varje år vilket ska justeras till
kommande budget så att det blir mer överskådligt.
I övrigt antecknas bokslutet 2021 äldrerådet till kännedom.
------------------------
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VÅRFEST SEAGRAM
ÄR: § 6
Vårfest på Seagram diskuteras.
BESLUT:
Efter två års uppehåll bör det i vår återigen vara möjligt att samlas till
vårfest på Seagram. Festen betalas med medel från
äldreomsorgsfonden och samtliga pensionärer över 65 år deltar gratis.
I regel har festen hållts i maj. Äldrerådet enas om att anordna festen i
samband
med
kristi
himmelsfärdshelgen
den
28.5.22.
Äldreomsorgschefen kollar med Seagram om de har passligt.
Seagram brukar i sin tur föreslå meny med varmrätt samt efterrätt.
Inbjudan till vårfesten kommer med i nästa Föglöblad, där kommer
även finnas anvisningar för hur man anmäler sig. Äldreomsorgschefen
meddelar avvikelser från planen till äldrerådet genom sekreteraren.
------------------------

MIDSOMMARFIRANDE PÅ ANNAGÅRDEN 2022
ÄR: § 7
Midsommarfirandet på Annagården diskuteras.
BESLUT:
Margareta ansvarar för att samla ett gäng som binder
midsommarkronor till Annagårdens stång. Även boenden på
Annagården bjuds in att delta. Onsdagar är församlingen eller
vänhundarna på plats, därav bör tillfället helst anordnas en annan dag.
Äldreomsorgschefen
ber
fastighetsskötarna
hämta
löv
till
midsommarstången samt kontrollera stångens skick. Heli beställer
även tårtor, annonserar bindningen i Föglöbladet innan midsommar
(tidpunkten för bindning brukar vara runt kl. 18), kontrollerar att allt
material finns och kollar att personal kan komma in extra för
kaffeserveringen. Margareta vidfrågar Holger Sundblom om han kan
dra ihop ett gäng som står för musiken på midsommar.
------------------------
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SYNPUNKTER PÅ SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDETS SKRIVELSE
ÄR: § 8
Äldrerådet beslutar vad man vill inlämna för synpunkter på Svenska
pensionärsförbundets skrivelse angående en budkavle som ska riktas
till bland annat åländska politiker.
BESLUT:
Äldrerådet i Föglö stöder budkavlen som föreslås i skrivelsen.
Budkavlen bör poängtera hälso- och socialvårdsfrågor. Skrivelsen bör
även betona vikten av personlig service vid banker och andra viktiga
enheter, finns flera äldre idag som inte nyttjar nätbank.
Äldreomsorgschefen redogör att det har genomförts en enkät kring
äldreomsorgen på Kumlinge, Kökar, Brändö och Föglö av en neutral
part. En fråga enkäten lyft som bör tas med i budkavlen är att tandvård
borde skötas kontinuerligt i offentlig regi då munhälsa är så nära
förknippat med det allmänna måendet. ”Tandläkarvagnen” som ibland
besöker skärgårdskommunerna saknar i nuläget kontinuitet.
Budkavlen bör även betona att den nya klientavgiftslagen som är på
kommande på Åland bör sträva efter enhetlighet i kommunernas
klientavgifter. Viktigt att det är samma avgiftsgrunder för alla oavsett
hemkommun. Det bör också finnas tydliga instruktioner kring hur lagen
ska tolkas så att samtliga följer samma tillämpningsprinciper. För att
skapa likvärdiga avgiftsgrunder för hela Åland bör det finnas ett
fungerande instrument för att pröva avgifter, exempelvis RAI, så att
personliga värderingar inte har utrymme i avgiftsprövningen.
------------------------
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DELGIVNINGAR
ÄR: § 9






Kst § 16/2022, tillsättande äldreråd för åren 2022-2023
Kst § 170/2021, äldreomsorgens ledningsfunktion
Kst § 64/2021, taxa för äldreomsorgsservice i Föglö kommun 2022
Kst § 169/2021, närståendestöd ersättningar 2022
Kbp
§
18/2022,
slutredovisning
Vivago
trygghetslarm.
Äldreomsorgschefen konstaterar att det ytterligare tillkommer en
kostnad för larmknappar och telefoner till systemet då detta inte
efterfrågades i offerten.
BESLUT:
Antecknas till kännedom
------------------------

ÖVRIGA ÄRENDEN
ÄR: § 10




Enligt önskemål bör äldrerådet i framtiden kolla med rådets
medlemmar att mötesdatumet passar innan man skickar ut kallelsen
så att det inte krockar med t.ex. stick- och pitchcaféet.
Föreslås att det görs en plan på hur konstverk som donerats till
Annagården förvaras om de tas ner från väggarna så att man kan
förvara dem ansvarsfullt, vet var de finns samt vad man har för
konsverk. Äldreomsorgschefen diskuterar och planerar saken vidare
med Anne Lund.
BESLUT:
Äldrerådet omfattar ovanstående.
------------------------
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§§ 8
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna

§§ 2-7, 9, 10

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§§ 1
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Äldrerådet i Föglö kommun
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
Protokolljusterarnas signatur
Äldrerådet

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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