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Mål
HÖJA ÄLDRERÅDETS
PÅVERKAN

Ärende

Åtgärder

Genomförande

I TIDIGT SKEDE
Redan i planeringsstadiet delta Representation i arbets- och
PÅVERKA ALLA
i all planering som berör äldre. planeringsgrupper
SEKTORER OCH
INSTANSER SOM
BESLUTER OM FÖR
SENIORER VITALA
FRÅGOR

Utvärdering
Har representation i arbetsgruppen för uppgörande av en Plan för
stödjande av äldrebefolkningen. Arbetsgruppen har, på grund av
coronapandemin, haft paus under perioden.
Deltagit i justitieministeriets virtuella hörande 29.4.om beredning av
en tjänst som ombudsman för äldreomsorgen
Har deltagit i stadens välfärdseminarier 9.3 och 18.5.
Deltagit i arbetsgruppen som planerade aktiviteter för äldreveckan.

Bjuder in olika sektoransvariga
tjänstemän, sakkunniga och
förtroendevalda till äldrerådets
möten

T.f. stadsdirektör Björn Häggblom informerade om beredningen av
Österbottens välfärdsområde på äldrerådsmötet 13.3.
På äldrerådets möte 18.9 informerade avdelningsskötare Linda
Ahlroos från hvc om coronapandemin och vård- och
omsorgsnämndens ordförande Johanna Borg
berättade om aktuella ärenden inom nämndens verksamhet.

Försöker få kontakt med och lyssna
till de äldres behov och önskningar. På grund av coronarestriktioner har äldrerådets medlemmar, via
telefon och e-post, försökt hålla kontakt med ensamma äldre
personer.
Studiebesök, utbildningar
Inga studiebesök har kunnat genomföras.
Samarbete med andra äldreråd och
föreningar. Gemensamma möten.
Gemensamma möten och besök har inhiberats under
coronapandemin.
Ge utlåtanden
Utlåtande har getts om överförande av anordnande-och
produktionsansvaret för social-och primärvården till samkommunen
för Österbottens välfärdsområde.
Äldrerådet har gett utlåtande om skissritningar för renoveringen av
våning 1 på hälsocentralen.
Äldrerådet har besvarat Människorättscentrets enkät om de
kommunala äldrerådens ställning och påverkningsmöjligheter.
Ta initiativ och göra framställningar

Har inlämnat skriftliga synpunkter om rubriker till Närpes stads plan för
stödjande av den äldrebefolkningen.
Äldrerådet deltog i Närpes pensionärsförenings initiativ med önskemål
om att Närpes apotek införskaffar en rollator åt kunderna.

ÖVERVAKNING AV
KVALITETEN PÅ
SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Skapa kontakter till tjänstemän Arbetsutskottet jobbar proaktivt och
och förtroendeorgan inom
håller kontakt med tjänstemän och
stadens sektorer
förtroendevalda

Kontakt har hållits främst via telefon och e-post.

Ge upplysning om äldrerådens Information om äldrerådet vid olika
uppgifter och verksamhet
samlingar och i lokala medier samt
i stadens informationstidning.

Information har getts i ”Min spalt” i vårens upplaga av stadens
Infotidning.

Insändare i lokaltidningar.

Initiativet om att Närpes apotek införskaffar en rollator åt kunderna
ingick också i Syd-Österbotten.

Medverka i utvärdering av
kvalitet och tillräckligheten av
service för äldre personer
enligt lagen om social- och
hälsovårdstjänster som
bör ges de äldre
Inom äldreboenden

Delta i utvärderingsseminarier och
andra utvärderingstillfällen i staden.

Delaktighet i utvärdering av olika verksamheter som berör äldre
kunde utvecklas.

Kontakt med ansvarig personal,
klienter och anhöriga.

Kontakt tas enligt behov.

Studiebesök och uppföljning

Studiebesök har inte kunnat göras.

Inom hemvård

Uppföljning av seniorrådgivningen
och hemvårdens verksamhet
Uppföljning och studiebesök

Uppföljning fortsätter.

Inom sjukvård
FÖREBYGGANDE
OCH
REHABILITERING

Inom äldreomsorg

Uppföljning av rehabiliterings- och
avlastningsmöjligheter inom
närståendevård

Uppföljning fortsätter.

MILJÖNS KVALITET
MED TANKE PÅ
ÄLDRE

Samarbete med tekniska
avdelningen, rådet för
funktionshindrade och andra
instanser

Håller kontakt med tjänstemän och
förtroendevalda.

Hållit kontakt efter behov via e-post och telefon.

Inom boende

Följa med situationen och ge
utlåtanden
Rådets medlemmar följer med
trafiksituationen i sina områden och
strävar efter att öka antalet lätta
trafikleder.
Följer med situationen.

Arbetet fortsätter. Inga aktuella utlåtanden

Inom trafik

Inom kommunikation

ÄLDRE
PERSONERS
DELAKTIGHET

Fortsätter när rådande restriktioner upphör.

ARBETA FÖR EN
POSITIV SYN PÅ
ÄLDRE

I samverkan med tredje
sektorn
arbeta för ökat umgänge
mellan

Arbetet med att utöka samarbetet
med tredjesektorn fortsätter.

Glädjande är att torgområdet och parken i stadskärnan har utvecklats
till trivsamma vackra områden.
Uppskattat, i synnerhet av äldre och rörelsehämmade, är att ett flertal
nya park/vilobänkar utplacerats även längs huvudgatan.
Arbetet fortsätter.

Regelbunden kommunikation främst med pensionärsföreningarna.

olika generationer.

UTVIDGA ÄLDRES
DELAKTIGHET

Öka äldrerådets synlighet i
olika
medier och speciellt
informationen
till den äldre befolkningen

Information och upplysning i olika
medier samt i Närpes stads
infotidning.

Äldrerådet önskar att fler äldre tar kontakt om sina behov och
önskemål.
På äldrerådets initiativ har alla pensionärer haft möjlighet att delta i
ledd gymnastik via När-tv. Gymnastikprogarmmen har sänts i repris
under våren.

