PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 2/2018
Tid: 20.3.2018 kl. 10.00 – 12.45
Plats: Styrhytten, stadshuset

Närvarande:

Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Nymalm Elisabeth
Nymalm Per
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

ordförande
medlem
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Karlsson Ritva
Karlsson John-Gustav
Palmu Karl-Johan

medlem
medlem
medlem

§ 8.

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Verksamhetsplanen för godkännande (bilaga)
Verksamhetsplanen för år 2018 godkändes.

§ 12.

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin informerar om olika planläggningsprojekt. Pargas
stad har flere planläggningsprojekt på gång. Äldrerådet tog del av planläggningschef Heidi
Saaristo-Levins information om projekten: Vapparvägens affärskvarter, Kalkholmen,
Kyrksundsstrandens norra + södra del.

§ 13.

IT-rådgivare
Digitaliseringen ökar hela tiden i vårt samhälle. Rådet var enigt om att det behövs en
ITrådgivare av vem äldre kan få råd och hjälp någon timme någon dag i veckan. I Pargas kunde
det vara t.ex i Seniorrum och någon dag kunde hen också besöka skärgården. Kristina Brander
och Sirkka-Liisa Malmlund gör en skrivelse till stadsstyrelsen.

§ 14.

Ansvarsperson inom kommunförvaltningen.
Ärendet remitterades till nästa möte.

§ 15.

Pargas stads annonsering
Äldrerådet har fäst uppmärksamhet vid stadens annonsering. Många äldre har svårt att läsa
texter på färgat botten. Rådet beslöt att Sirkka-Liisa Malmlund och Kristina Brander
sammanfattar rådets förbättringsförslag till informationschef Anne-Maarit Itänen.

§ 16.

Övriga ärenden
Söderholm berättade om Eläkeliittos skolning i Åbo, även Ritva Karlsson deltog i skolningen.
Sirkka-Liisa Malmlund har deltagit i ett möte på Poiju där Leif Westerén från Åbos äldreråd
medverkade.
ohn-Gustav Karlsson har anhållit om befrielse från uppdraget som medlem i äldrerådet. -Rainer
Wahtera skall delta i ett diskussionstillfälle som ingår i Yrkeshögskolan Novias projekt
”Frivilligarbete för äldre”.
sekreteraren informerade om ändringar i arvodesutbetalningen och att
arvodesspecifikationerna numera fås via internetbanken.
till nästa möte inbjuder vi stadsdirektör Patrik Nygrén. Om han är förhindrad bjuder vi
stadsjuristen Monica Avellan.

§ 17.

Följande möte 22.5.2018 kl. 10.00 i Styrhytten.
Äldreomsorgschef Gun Sirén medverkar.

Pargas 20.3.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
Ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

