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Sammanträdestid: onsdagen den 17.11.2022 kl. 14.00–16.00 

Plats: Sunnanberg vårdhem, Kvarnbo, Kyrkvägen 17, Saltvik 

Närvarande: 

Olav Johansson (ordf.), frånvarande  
Ann-Kristin Eriksson (vice ordf.)  
Ritva Eklund (sekreterare)  
Ulla Britt Dahl             
Sture Blomqvist     
Göran Gottberg, frånvarande 
Ritva Björklund              
Bo Ahlnäs   
Louise Nordström, frånvarande 
Inga-Lill Rögård 
 

1. Information om Äldrerådsseminarium 25.10.2022. 

 Äldrerådet borde ha möjlighet att påverka på ett positivt sätt 

 Delaktighet, genom delaktighet blir man synligt samt aktivt medverka 

 Äldres diskriminering, gjort forskning 

 Digitalisering 

 Äldre har mycket resursser som kan ska utnyttja i kommunen. 

 Hur skall äldrerådet kunna påverka politiker i kommunen. 

Diskussion om förslag vad man konkreta kan göra: 

Boende i serviceenheten: utforma en enkäten 

1. delaktighet i vården 

2. kunna påverka själv 

3. kunna välja självständigt 

Initiativslåda i äldreboende, både för anhöriga och de boende, anonymt 

 

2. Tillgänglighetsdirektivet 

- Lagförslag nr 29/2021-2022 (under behandling) 



- Bakgrund: FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Enligt konventionens artikel 9 ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får 

tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, transporter, 

information- och kommunikation, innefattande informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och system och andra anläggningar och tjänster 

som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på 

landsbygden. 

- Landskapsregeringen har tagit fram ett funktionshinderspolitiskt 

åtgärdsprogram för 2022-2025, där digitalisering och tillgängligheten lyft 

fram som ett särskilt fokusområde 

Äldrerådet konstateras att lagen om tillgänglighetsdirektivet behövs men inte s.k. 

blankettlag (lagen som trädde i kraft i riket) som inte passar för åländska förhållande. 

 

Miina Fagerlund kommer för att ge information om tillgängligheten 

Skicka frågor till Ritva Eklund 

3. Övrigt 

Folkhälsan surfstöd 

- Bibliotekaren i Rangsby går ut med information om surfstöd på t.ex. 

kommunbladet, händelsekalender o.s.v. 

ÅSUB Ester Laurell 

– Utreder hur många äldre personer som använder buss. 

– Diskussion om transport med ”butiktaxi”  

Ålands landskapsregering:  

- Plan för socialvården 2022-2026 

- Informations- och diskussionsmöte om äldreomsorg 8.11.2022: 

Susanne Broman, specialsakkunnig från socialbyrå, minister Anette Holmberg-

Jansson, minister Annika Hambrudd inledde mötet 

 Personalsituation inom äldreomsorgen 



 Personalbrist, yrkesbehörigheter, närvårdarens behörighet och 

delegeringar från ÅHS samt utbildning till närvårdare och 

omsorgsassistent 

 Psykogeriatrisk vård och omsorg 

Under information och diskussion beslöts det att Oasen skulle 

sammankalla till ett möte kring omsorg, vård och boende med psykisk 

ohälsa/demens på Åland. 

 

- Inspirationsdag för äldrepolitiskt program 10.2.2023 

 

Förebyggande hembesök 

I äldrelagen 11§ Rådgivning och andra tjänster som främjar välbefinnandet 

Kommunen och Ålands hälso- och sjukvård ska, utgående från respektive ansvarsområde, 

stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att 

klara sig på egen hand genom rådgivning och handledning. 

Åhs kommer att avsluta de preventiva hembesök som riktas till alla äldre som fyllt 70 år. 

Förebyggande hembesök är avsedda för äldre som bor hemma och syftar till att stödja 

äldre i att upprätthålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt. 

Äldrerådet konstaterades att det är viktigt att hålla kvar preventiva hembesök i 

kommunen och det skall riktas till personer som fyller 75 år samt ett 

återbesök/uppföljning skulle vara önskvärt. Allternativ för uppföljningen skulle vara ett 

telefonsamtal årligen.  

Vikten i de preventiva hembesöken är kontakt till kommunens äldreomsorg samt 

information om tillgängliga tjänster  

Önskemål  

– att protokoll skickas till kommunstyrelse och behandlas som ärende. 

 

4. Nästa möte 8.12.2022 kl. 14 

 

 

Ann-Kristin Eriksson   Ritva Eklund 

Vice ordförande   Sekreterare 


