BILAGA

ECKERÖ KOMMUN
ÄLDRERÅDET

1. Välj ett alternativ som gäller er. Ert äldreråd är
kommunens eget. Vilken kommun?

gemensam för flera kommuner. Vilka kommuner?

2. Vad kallas ert äldreråd?
Äldreråd
Äldre- och handikappråd
Annat, vad?

3. Hur lång är mandatperioden för ert äldreråd?
2 år
4 år
Annat, vad?

4. Välj ett alternativ för ert äldreråd vid varje punkt nedan.
Ja

Nej

För ert äldreråd har utarbetats en
verksamhetsstadga
Ert äldreråd utarbetar årligen en verksamhetsplan
Ert äldreråd upprättar årligen en
verksamhetsberättelse

5. Hur ofta sammanträdde ert äldreråd 2019?

6. Hur ofta sammanträder ert äldreråd 2020?

0 gånger

7. Hur ser ert äldreråds sammansättning ut? Välj alla parter som är representerade i ert
äldreråd för de ordinarie medlemmarnas del.
Pensionärsorganisationer
Äldreorganisationer

Handikapporganisationer
Veteranorganisationer
Övriga organisationer. Vilka?

Äldre personer (på annat sätt än till exempel via organisationer)
Personer med funktionsnedsättning (på annat sätt än till exempel via organisationer)
Församlingar
Kommunala förtroendevalda
Kommunala tjänsteinnehavare. Från vilka branscher?

Övriga instanser. Vilka?

8. Till vilka olika åldersklasser hör medlemmarna i ert äldreråd? Välj alla alternativ som gäller
era ordinarie medlemmar.
Under 45
45–54
55–64
65–74
75–84
85+

9. Hur många ordinarie medlemmar ingår i sammansättningen i ert äldreråd?

10. Hur ser könsfördelningen ut i ert äldreråd? Välj alla alternativ som gäller de ordinarie
medlemmarna i ert äldreråd och skriv in antalet på svarsraden med siffror.
Kvinnor. Hur många?

Män. Hur många?

Andra. Hur många?

Vet ej

11. Har kommunen/samkommunen sett till att ert äldreråd har följande
verksamhetsförutsättningar? Välj ett lämpligt alternativ på varje rad och komplettera svaret
vid behov på den givna svarsraden.
Ja
Ert äldreråd har beviljats en verksamhetsbudget av kommunens anslag
Till medlemmarna i ert äldreråd betalas mötesarvoden

Nej

Ja

Nej

Till medlemmarna i ert äldreråd ersätts resekostnader i anslutning till
verksamheten
En anställd vid kommunen är sekreterare/föredragande sekreterare för
ert äldreråd
Kommunen har ordnat avgiftsfria möteslokaler för ert äldreråd
Mötes- och samlingslokalerna är tillgängliga
Kommunen sköter mötesarrangemangen (till exempel teknisk
utrustning)
Kommunen ordnar introduktion för de nya medlemmarna i ert äldreråd
Kommunen ordnar utbildningar för medlemmarna i ert äldreråd.
Hurdana utbildningar?
Kommunen har skapat bestående kontaktpraxis mellan
tjänsteinnehavare, förtroendevalda och ert äldreråd
Ert äldreråd informeras i god tid om kommunens planer och tidtabeller
Ert äldreråd har fått egna webbsidor till exempel i anslutning till
kommunens webbsida
Ert äldreråds verksamhet har fått tillräckligt stöd under coronakrisen
(såsom arrangemang för distansmöten). På vilket sätt har/har man inte
fått stöd?
Annat, vad?

Om ni vill kan ni här ge ytterligare information om verksamhetsförutsättningarna och hur de
uppfylls.

12. Vilka konsekvenser har coronakrisen haft för ert äldreråds verksamhet?

13. Vilka verksamhetsformer har ert äldreråd (till exempel utlåtanden och initiativ)? Beskriv
enligt er de viktigaste 3–5 verksamhetsformerna. De behöver inte vara i prioriteringsordning.

14. I vilken mån anser ni att ert äldreråd har kunnat påverka följande frågor som gäller äldre
personer i er kommun/samkommun? Välj ett alternativ på varje rad.
Helt
tillräckligt

Ganska
tillräckligt

Ganska
otillräckligt

Helt
otillräckligt

Plan för att stödja den äldre befolkningen enligt
äldreomsorgslagen
Bedömning av socialservicens tillräcklighet och
kvalitet enligt äldreomsorgslagen
Utveckling av social- och hälsovårdstjänster
Utveckling av boende- och livsmiljön
Främjande av hobby- och kulturverksamhet
Stöd för kommuninvånarnas motion
Främjande av hälsa och välfärd
Projekt som berör äldre i kommunen
Främjande av kommuninvånarnas delaktighet
Verksamhetssätt och rekommendationer i
anslutning till coronakrisen
Annat, vad?

15. På vilket sätt anser ni att ert äldreråds påverkningsmöjligheter kan förbättras i
fortsättningen?

16. Vilka frågor önskar ni att ert äldreråd i fortsättningen kan påverka i större utsträckning än i
nuläget i er kommun/samkommun?

17. Vilka goda resultat har ert äldreråd åstadkommit i frågor som berör äldre i er
kommun/samkommun? Ge 1–5 exempel.

Vet
ej

18. Hurdana goda verksamhetssätt har ert äldreråd? Verksamhetssätten kan gälla till
exempel samarbete med intressentgrupper, information, deltagande, möten osv. Beskriv
gärna minst tre goda verksamhetssätt och flera om ni vill.

19. På vilket sätt hör ert äldreråd de äldres åsikter och önskemål i er kommun/samkommun?

20. Vilka andra frågor skulle ni ännu vilja lyfta fram?

Bakgrundsinformation
21. Vem svarade på enkäten?
Ordförande för äldrerådet i samarbete med sekreteraren
Ordförande för äldrerådet
Äldrerådets sekreterare
Annan svarande, vem?

22. Behandlades enkätsvaren gemensamt i ert äldreråd?
Ja
Nej
Haluan lähettää vastaukseni


Föregående
Skicka



