PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 3/2019
Tid: 2.4.2019 kl. 10.15 – 13.40
Plats: Skansen, stadshuset

Närvarande:

Malmlund Sirkka-Liisa
Brander Kristina
Agge Regina
Karlsson Ritva
Karlsson Stig
Lindqvist Yngve
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

ordförande
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

§ 21

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00

§ 22

Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 23

Besök av Leif Westerén från Åbos äldreråd.
Äldrerådet tog del av Leif Westeréns information om Åbos äldreråd.

§ 24

Äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki informerar om åldringsvården.
Åldrerådet tog del av äldreomsorgschefens information om åldringsvården.
Stadens äldrepolitiska strategi. Social- och hälsovårdsnämnden kommer på sitt möte 11.4.2019
att utse en arbetsgrupp för att uppdatera den äldrepolitiska strategin från åren 2011-2015.
Förutom tjänstemännen skall en till två representanter från äldrerådet också delta i
arbetsgruppen.
Alla enheter har en handlingsplan vilken årligen uppdateras, även utrymningsövningar hålls.
Viktigt att man också introducerar nyanställda i handlingsplanen.

§ 25

Justering av protokollet från senaste möte.
Protokollet från senaste möte justerades.

§ 26

”Pargas Byahus” –planeringsbeskrivning.
Planprojektets beredningsmaterial var framlagt i februari 2019.Till rådets medlemmar
skickades kopior på beredningsmaterialet hem.

§ 27

Översiktsplan för Centralparken.
Äldrerådet tog del av översiktsplanen. Följande punkter lyftes fram:
Gångarna borde vara jämna och så breda att rollatorer och rullstolar ryms. Det bör finnas
tillräckligt med bänkar och gärna några bänkar som är högre. Äldre personer har lättare att
sätta sig och stiga upp från högre bänkar. Alla bänkar bör inte tas bort till vintern, några bänkar
kan lämnas kvar. Scenen bör förses med ett tak.

§ 28

Inkomna initiativ
-det har inkommit ett initiativ om att staden skall erbjuda en tandgranskning för personer
som fyller 80 år. Äldrerådet tycker detta är en bra idé och kommer att begära tilläggsinformation av tandvårdspersonalen. En skrivelse görs.
-det har inkommit ett initiativ om att det borde skaffas nya möbler till dagsalen på Malmkulla
avdelning 2. De möbler som nu finns är inte ergonomiskt bra. Rådet riktar en skrivelse till tf
vårdchef Janette Sundqvist.
-i Korpo har det inkommit ett brev från en person som känner sig ensam och önskar besök. Röda
Korset i Korpo har kontaktats.
-Äldrerådet har fått en förfråga om det är lagligt att installera en kamera för övervakning vid ett
hem. Detta är olagligt och i sådana här fall måste man kontakta polisen och göra en
brottsanmälan.

§ 29

Hälsningar från kommunområdena.
Inget speciellt denna gång.

§ 30

Övriga ärenden.
Rainer Wahtera gav idélådornas reservnycklar till äldreomsorgschefen.
Ordföranden deltog i Korpo pensionärsförenings februarimöte. På mötet informerade Elisabeth
Nymalm och Sirkka-Liisa Malmlund om äldrerådet och dess verksamhet.
Ordföranden har fått inbjudan till ett av stadens strategimöten som behandlar
tyngdpunktsområdet ”mera stadskänsla”.
Sekreteraren kontaktade Alf-Peter Heino och frågade om stadens handlingsplaner. Han svar är:
varje sektor har sin egen handlingsplan för onormala situationer som elavbrott, vattenläckage
o.s.v. Avdelningarnas sektorchefer handhar dessa planer.

Äldrerådet har erhållit svar på skrivelsen om trafikarrangemangen utanför R-kiosken.
Äldrerådet har erhållit svar på skrivelsen om fysioterapin i Houtskär.
Äldrerådets ansökan om verksamhetsbidrag till IT-handledare för seniorer har godkänts i
stadsstyrelsen 25.3.2019.
Ordföranden föreslog att det skulle bildas en liten grupp som skulle hjälpa till att förbereda
föredragningslistan samt förslagen till besluten. Rådets medlemmar vill inte ha ändringar de är
nöjda med nuläget.
§ 31

§ 32

Följande möte.
Följande möte planeras att hållas på Iniö 7.5.2019.
extra ärende
Verksamhetsberättelsen 2018.
Verksamhetsberättelsen för år 2018 godkändes.

Pargas 2.4.2019

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

