
ÄLDRERÅDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014



• Verksamhet sedan år 2002

• 7 ordinarie medlemmar, 7 suppleanter + sekreterare

• Arbetsutskott sedan år 2014, som består av

ordförande och sekreterare samt 2 medlemmar

• Arbetsutskottet ska kunna reagera snabbt samt hålla 

kontakt med tjänstemän och förbereda större ärenden



Sammanträden

7 protokollförda möten under år 2014



Inbjudna gäster till äldrerådets möten

• 16.1 Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist informerade om 

statsandelsreformen och det aktuella läget i social-och 

hälsovårdsreformen

• 11.3 Tekniska direktören Edd Grahn presenterade 

aktuella byggnadsprojekt

• 5.6 Diskussion med kosthållschefen Maj-Britt Grönberg 

och tekniska direktören om stadens matbespisning

• 14.10 Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal 

presenterade planläggningsverksamheten och gav en 

överblick av aktuella detalj-och generalplaner.



Studiebesök

• 24.4 Servicehemmet Efraim och åldringshemmet Frida

• 3.5 Malax HVC:s bäddavdelning 

• 28.8   Bostället 

Boendemiljön i de renoverade fastigheterna 

är god, men förhållandena i de orenoverade 

fastigheterna  motsvarar inte dagens krav på ett 

bra boende och en god livsmiljö. 



Initiativ och utlåtanden

• Skriftlig påminnelse via e-post inlämnades till tekniska 

direktören om att hörselslingor bör installeras i stadens 

samlingsutrymmen i samband med renoveringar eller 

nybyggen.

• Skriftlig anhållan till stadsstyrelsen och vård- och 

omsorgsnämnden om att äldreomsorgen ska få en egen 

fysioterapeut för att kunna tillgodose rehabiliteringen av 

de äldre och förbättra deras funktionsförmåga

• Skriftligt utlåtande till arbetsgruppen för planering 

av K5-samkommunens geriatriska kunskapscenter



Äldrerådet deltog, tillsammans med äldreråden i 

Korsholm och Nykarleby, i projektet ”Välfärd och kvalitet 

– förverkligande av äldreomsorgslagen”. Målet för 

projektet var att utveckla äldrerådens verksamhet och 

öka kännedomen om nya äldreomsorgslagen.

1.10 Gemensam träff för äldreråden inom K5 området 

med Kristinestads äldreråd som värdar, studiebesök till 

Geritrim

10.10 De äldres dag, ordnade Närpes 

pensionärsförening en fest på Bostället där äldrerådet 

medverkade med information



Information

Äldrerådet har aktivt under året informerat om äldrerådet 

vid olika samlingar för pensionärer i Närpes i syfte att 

synliggöra äldrerådet för att de äldre lättare ska kunna 

påverka och ta kontakt i olika ärenden.

En informationsruta om äldrerådets verksamhet infördes 

i stadens Infotidning 2014.


