Äldrerådet i Närpes stad
Verksamhetsplan 2021
Allmänt
Äldrerådet i Närpes stad har verkat sedan år 2002 som ett samarbetsorgan mellan staden,
de äldre i samhället och de organisationer för äldre vilka verkar inom stadens område.
Genom äldreomsorgslagen, som trädde i kraft 1.7.2013, blev äldreråden lagstadgade. I
lagen ingår kravet att äldreråden ges möjlighet att påverka planering, beredning och
uppföljning inom olika kommunala verksamheter som berör de äldre.
Äldrerådet i Närpes består av sju medlemmar samt lika många personliga ersättare.
Stadsstyrelsen väljer rådets medlemmar för en mandatperiod på två år. Stadsstyrelsen
utser en ledamot till ordförande och en till vice ordförande, och stadsstyrelsen kan bland
sina ledamöter välja en kontaktperson till äldrerådet. Som sekreterare i rådet fungerar en
utsedd tjänsteman.
År 2021 tar nuvarande mandatperiod slut.

Äldrerådets uppgifter
Äldrerådets huvuduppgift är att bevaka den äldre befolkningens intressen och behov samt
föra dess talan inom kommunen. Rådet skall fungera som remissinstans, ge utlåtanden om
aktuella ärenden och göra framställningar till olika sektorer gällande de äldres
välbefinnande, funktionsförmåga och förmåga att klara sig själva, samt delta i
utvärderingen av stadens service. Rådet är en kontaktlänk mellan staden och den äldre
befolkningen.
Under verksamhetsåret 2021 ska äldrerådet








följa med social- och hälsovårdsreformens framskridande och dess konsekvenser för
den äldre befolkningen
följa med samkommunen för Österbottens välfärdsområdes framskridande och dess
konsekvenser för den äldre befolkningen
jobba för bibehållen närservice vid förändringar som aktuella strukturreformer
medför
följa med servicens och vårdens kvalitet samt bedöma service- inrättningarnas
ändamålsenlighet
följa med utvecklingen av den förebyggande och rehabiliterande verksamheten
samt hälsofrämjande för äldre
följa med förverkligandet av Närpes vård-och servicecenter samt övrig
samhällsplanering inom olika sektorer i staden













följa med implementeringen av Närpes stads plan för stödjande av den äldre
befolkningen
upprätthålla samarbetet med pensionärsföreningarna och tredje sektorn
fortsätta samarbetet med rådet för personer med funktionsnedsättning, äldreråden
inom K5 området samt i Svenska Österbotten
göra studiebesök till äldreomsorgens verksamhetspunkter med beaktande av
myndigheternas pandemirekommendationer/restriktioner
ta del av kommunala beslut som påverkar de äldres service och vardagsliv
följa upp digitaliseringsprocessens följder för den äldre befolkningen och stöda
befrämjande av de äldres delaktighet i det digitala samhället
följa upp initiativ och framställningar
följa med närståendevårdarnas situation
fortsätta att använda årsklockan som arbetsredskap vid planering och utvärdering
av rådets verksamhet
följa med hur vaccineringen av covid-19 genomförs på ett jämlikt sätt i staden
behandla övriga uppkomna frågor

