
    
 

Kökar kommun   
22730 Kökar 

PROTOKOLL ÄLDRERÅDET 
 
 
Möte: Äldrerådet på Kökar, möte nr 1 / 2023 
Tid: 19 januari 2023 kl: 15.30 – 17.00 
Plats: Sommarängen  
 
Närvarande:      Paul Gäddnäs   

X Johan Engdahl  
X Ralf Johansson, ordf 
   Kristina Björkman, vice ordf  
X Ragnhild Kalman 
   Lotta Eriksson kommunstyrelsens representant i äldrerådet  
X Camilla Enberg, sekreterare 

 
 

1. Mötets öppnande:  
Mötet öppnades av ordförande Ralf Johansson och konstaterades lagenligt sammankallat och 
beslutfört. 
 

2. Föregående protokoll: 
Genomgång av förra mötet från den 8.9 2022 

 
3. Utvärdering av året som gick: 

3:1 Respons på budkaveln till kommuner, lagting och riksdag 
3:2 Rapportering från äldrerådsseminariet 27 september 2022 

3:1 Betr. budkavlen: Respons kom i veckan från landskapsregeringen (LR) från den budkavle 
med 32 krav som ställts till riksdagen, landskapsregeringen och kommunerna. Majoriteten av 
kraven är sådana som LR kan åtgärda. Det gäller bl a: 

- höjd ersättning till närståendevårdare 
- inrättande av en seniormottagning inom ÅHS 
- lägre patientavgifter 
- tydligare skyltning inom ÅHS 
- tandvård för pensionärer till en "anständig kostnad" 
- bättre information om när ÅHS:s tandvårdsvagn besöker skärgården 
- förnyad klientavgiftslag med enhetliga kommunala avgifter 
- fler utbildningsplatser för äldreomsorgspersonal 

LR svarar att kraven ska beaktas när landskapet tar fram ett äldrepolitiskt program. Detta 
programarbete har nu inletts. Inom ramen för LR:s tandvårdsprogram skall man nu utreda om 
det är möjligt att erbjuda fri tandvård för personer över 75 år. Ev behövs ett helt nytt 
tandvårdsprogram. LR:s respons i sin helhet går att läsa på LR:s hemsida. 



3:2 Betr. rapportering från äldrerådsseminarium: Ordförande redogjorde för sitt deltagande i 
äldrerådsseminariet den 25 oktober som arrangerades av Ålands kommunförbund i 
samarbete med Svenska Pensionärsförbundet. 

ÅSUB:s Kent Häggblom visade att mycket information och kunskap finns om Ålands 
pensionärer. T ex antalet pensionärer på Kökar är 35 % av befolkningen. Vid seminariet 
medverkade många kunniga och imponerande pensionärer. Framfördes att de olika äldreråd 
kan samarbeta och även lära sig mycket av varandra. T ex Lemland och Lumparland har ett 
gemensamt råd. Lemland har t o m haft en årsbudget för sitt arbete. Framkom att äldreråd 
agerar väldigt olika. En del är mest en remissinstans, medan andra aktivt för fram åtgärder 
och egna arrangemang. T ex ordnar möten om FPA-service, hälsovård, ekonomiska frågor, 
digitaliseringsutbildning samt olika pensionsfrågor med inbjudna föreläsare.  

Tidningar och radio har rätt bra och utförligt framfört vad som diskuterats. Äldre- och 
pensionsfrågor säger fler partier att de skall prioritera inför valtider. Dock bör de förses med 
mer kunskap. Betonades kraftfullt i flera inlägg att mycket okunskap finns även bland 
politikerna i äldrefrågor.  Därför viktigt att äldreråd har regelbunden och gedigen kontakt med 
styrelserna och fullmäktigen i kommunerna. 

 
4. Information kring kommande föreläsningar ss inspirationsseminarium för äldrepolitiskt 

program den 10 februari samt en inbjudan till seminarium från Hållbart initiativ “hållbar 
äldreomsorg- ett värdigt liv för alla” den 26.1. Ordförande kommer att medverka vid bägge 
seminarium. 
 

5. Nästa möte: 
Pga av tidsbrist beslöts att ett nytt möte sammankallas inom kort för att bl.a. diskutera 
följande; 
 
År 2023 
- Kommunens budget 
- Sommarängen 
- Äldrerådets arbetssätt, målsättning och strategi 

 
6. Mötet avslutas: 

Mötet avslutades klockan 17.00 
 

 
Kökar den 19 januari 2023 
 
 
Camilla Enberg, sekreterare enligt uppdrag av Ralf Johansson, ordförande i äldrerådet. 
 


