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Beslutande
Dahlfelt, Karita
Ede, Per-Erik
Eklöv, Gudrun
Forsman, Stig
Kass, Gustav
Käcko, Gunnevi
Nyman, Christer
Sjö, Mary
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Ersättare
.
ordf.

vice ordf.

Lassfolk, Marianne
Nyman, Henrik
Ahlskog, Lisbeth
Antfolk, Ulla-Britt
Brännbacka, Knut
Finnberg, Bo
Eklund, Henrik
Wiik, Margot

Övriga närvarande
Hjulfors, Bernhard
Wärn, Carina
Kleemola, Hanna
Paragrafer

styr.repr.
sekr.
projektchef, Kulturvård
9 - 14

Underskrifter

Per-Erik Ede
ordförande

Carina Wärn
sekreterare
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Sammanträdets öppnande
Äldrerådets ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt
konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 10

Godkännande av protokollet från föregående sammanträde
Protokollet från sammanträdet 16.3.2018 har skickats till medlemmarna per e-post för
godkännande och sekreteraren och ordföranden har undertecknat protokollet.

Beslut:
Prokollet 16.3.2018 godkändes.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Projektet Kulturvård
Projektchef Hanna Kleemola från Österbottens förbund presenterar projektet Kulturvård för äldrerådet i Pedersöre.
Kulturvård är ett samprojekt mellan sex landskap för att utreda hur konst- och kulturbaserade välfärdstjänster kan införas i social- och hälsovården. Projektet stöder förberedelserna för landskaps- och vårdreformen.
I Österbotten ligger fokus på tjänster för äldre. I delprojektet i Österbotten kartläggs
och etableras praxis som främjar kulturell välfärd. Äldre personer engageras genom
äldreråd.
Projektet är ett av regeringens spetsprojekt för att utvidga procentprincipen. Syftet
med dem är att främja människornas välbefinnande genom att öka utbudet och användningen av olika konstarter och kulturtjänster inom social- och hälsovården. Målet
på lång sikt är att konst och kultur blir dels en etablerad del av social- och hälsovården
och dess strukturer, dels av uppföljningen av människornas välmående.
Projektet administreras av Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. De andra delgenomförarna
är Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Birkalands förbund, Carea Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen samt Åbo stad i
Egentliga Finland.
Förslag:
Äldrerådet antecknar informationen för kännedom.

Beslut:
Hanna Kleemola berättade att i Österbotten ligger fokus på den äldre befolkningen.
Fem kommuner i Österbotten, dvs. Pedersöre, Vasa, Jakobstad, Laihela och Korsholm, kartläggs speciellt. Äldreråden inbjuds att delta i arbetet. I höst ordnas en gemensam sammankomst för dessa fem kommuner.
Äldrerådet uttryckte sitt stöd för projektets målsättningar deltar gärna i det fortsatta
arbetet.
_____

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Utlåtande om familjevård för äldre
Kurt Hellstrand m.fl. har till inlämnat en motion (bilaga) till stadsfullmäktige i Jakobstad gällande möjligheten att införa familjevård för äldre i Jakobstad.
Den nya familjevårdslagen trädde i kraft i januari 2016. Med familjevård avses att
omvårdnaden av en äldre person sker i ett privathem som inte är klientens eget. Familjevården kan vara kortvarig eller långvarig och den ges under en del av dygnet eller
dygnet runt.
Social- och hälsovårdsverket begär utlåtanden av äldreråden i samarbetsområdet. Utlåtandet ska inlämnas senast 9.5.2018.
Förslag:
Äldrerådet diskuterar ärendet och formulerar ett utlåtande till social- och hälsovårdsverket.

Beslut:
Äldrerådet ställer sig positivt till möjligheten att införa familjevård för äldre. Familjevård kan ses som ett komplement och en möjlighet att avhjälpa i svåra situationer.
Dock behövs samhällskontroll av verksamheten och båda parter ska ha möjlighet att
säga upp avtalet om det visar sig att verksamheten inte fungerar på önskvärt sätt.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Lagmansgårdens placering
Ett antal Östensöbor med Lars Hagnäs som första undertecknare har inlämnat en skrivelse till äldrerådet angående Lagmansgårdens placering (bilaga).
Förslag:
Äldrerådet diskuterar ärendet och för saken vidare till kommunstyrelsen.

Beslut:
Äldrerådet hänvisar skrivelsen till kommunstyrelsen för behandling och uppmanar styrelsen att ta bybornas oro på allvar. Tryggheten och säkerheten för de närboende får
inte äventyras.
Äldrerådet anser att den tomt som Senatsfastigheter i dag äger i Östensö är lämplig för
Lagmansgårdens verksamhet.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Äldrerådens regionala träff i Larsmo
Larsmo kommun kallar äldreråden i nejden till en gemensam träff 24.5.2018 kl. 13.00
i konferensrummet Equity vid torget i Larsmo. Anmälan till Larsmo kommun senast
21.5.
Kommundirektör Gun Kapténs hälsar välkommen och informerar om läget i Larsmo.
Maria Hammar, samordnare för social- och hälsovårdsreformen vid Vasa sjukvårdsdistrikt berättar om nuläget gällande reformen.
Förslag:
De medlemmar som är intresserade av att delta anmäler sig senast 18.5. kl. 15.00 till
Carina Wärn.

Beslut:
Följande medlemmar anmälde sig till träffen: Gudrun Eklöv, Per-Erik Ede, Christer
Nyman, Karita Dahlfelt, Mary Sjö och Stig Forsman.
______

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________

