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KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
SN § 1
Kommunstyrelsen tillsatte den 8.12.2021 § 396 ett äldreråd för år 2021. T.f. äldreomsorgs- och
barnomsorgsledare kallar till ett konstituerande möte, eftersom äldrerådet inte ännu valt
ordförande för mandatperioden.
Kallelse till detta möte har levererats till postlådorna den 5.2.2021 och sekreteraren ber om
överseende med sent skickat kallelse.
FÖRSLAG:
Mötet konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutsför.
BESLUT:
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsför.
Som sittande ordförande fungerar Jan-Erik Mattsson som ordförande fram till § 4
konstituerande av äldrerådet och deras arbetsuppgifter.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
SN § 2
FÖRSLAG:
Protokolljusterare utses för att justera protokollet från mötet.
BESLUT:
Roger Borgs och Elisabeth Överström utsågs för att justera protokollet från mötet.
Protokolljustering sker fredagen den 12 februari 2021 kl. 20.00.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med elektroniska medel och ska
vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SN § 3
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

KONSTITUERANDE AV ÄLDRERÅDET SAMT DERAS ARBETSUPPGIFTER
SN § 4
Kommunfullmäktige har antagit, 18.1.2018, § 91, en instruktion för äldrerådet i Eckerö
kommun, se bilaga. Där framgår äldrerådets uppgifter.
FÖRSLAG:
-

Äldrerådet utser inom sig ordförande och viceordförande för mandatperioden 2021
Sekreteraren utses å tjänstens vägnar bland anställda inom socialkansliet
Föredragningslistan uppgörs i samarbete mellan ordförande och sekreterare
Rådets föredragningslistor utsänds med post fem dagar före sammanträdet
Vid förhinder att delta i möten kallar ordinarie medlemmar själva sina ersättare
Framtida mötesordning och tid

BESLUT:
Äldrerådet utsåg Kerstin Wikgren som ordförande och Jan-Erik Mattsson som viceordförande för
mandatperioden 2021.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare valdes som sekreterare för mandatperioden 2021.
Föredragningslistan uppgörs i samarbete mellan ordförande och sekreterare.
Rådets föredragningslistor utsänds med e-post fem dagar före sammanträdet.
Vid förhinder att delta i möten kallar ordinarie medlemmar själva sina ersättare.
Äldrerådet sammanträder på överenskomna tider dagtid.
Äldrerådet omfattar instruktionen för äldrerådet med tillägg under § 3 för att utöver till socialnämnden
ska äldrerådets mötesprotokoll delges i kommunens infoblad samt på kommunens hemsida.

ENKÄT GÄLLANDE ÄLDRERÅDET
SN § 5
Landskapsregeringen har förmedlat en enkät från en forskare från Människorättscentret med frågor
gällande kommunala äldrerådens ställning, verksamhetssätt och påverkningsmöjligheter i de olika
kommunerna, vilket behöver besvaras senast 15.2.2021, se bilaga.
FÖRSLAG:
Äldrerådet svarar på enkätens frågor.
BESLUT:
Äldrerådet svarade på enkätens frågor enligt bifogat bilaga och tjänstemannen fick i uppdrag att
lämna in svaren.

ÖVRIGA FRÅGOR:
SN § 6
Eventuella övriga frågor behandlas.

FÖRSLAG:
Nästa mötestid bestäms.
BESLUT:
Nästa möte äger rum torsdagen den 25 februari 2021 kl. 15.00 för att påbörja arbetet med att ta fram
verksamhetsplan för äldrerådet.

