PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 1/2018
Tid: 23.1.2018 kl. 10.00 – 12.15
Plats: Styrhytten, stadshuset

Närvarande:

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

ordförande
medlem
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Karlsson John-Gustav
Palmu Karl-Johan

medlem
medlem

1.

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00

2.

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

3.

Äldrerådet
Äldrerådet består av medlemmarna : ordförande Sirkka-Liisa Malmlund (Pargas svenska ionärer
r.f.), viceordförande Kristina Brander (Pensionärsföreningen i Iniö r.f) Regina Agge (Kårkulla
seniorer r.f.), John-Gustav Karlsson (Pargas krigsveteraner r.f.), Ritva Karlsson (Eläkeliiton
Paraisten yhdistys ry.), Elisabeth Nymalm (Korpo pensionärer r.f.), Per Nymalm
(Pensionärsföreningen Festingarna i Nagu r.f.), Karl-Johan Palmu Pensionärsföreningen i
Houtskär r.f.), Hilkka Söderholm (Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry.), Erik Törnqvist (Pargas
krigsveteraner r.f.), Rainer Wahtera (Pargas svenska pensionärer r.f.). Åsa Knuts fungerar som
äldrerådets sekreterare.
Rådets uppgifter:

1.Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala
verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet,
livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke
på den service som den äldre befolkningen behöver.
2. Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till stadens
övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre befolkningen innan
ärendena går till beslutsfattande.
Antal möten.
6 möten planeras att hållas detta år.
Arvoden och ersättningar
80 € för protokollfört möte. Överskrids mötet tre timmar höjs arvodet med 50 %. För medlem
vars enkelresa överstiger 1,5 h höjs arvodet med 50 %. Kilometerersättning för år 2018 är 42
cent/km och för medföljande person + 3 cent/km.
Möteskallelse
Möteskallelsen skickas per brev 5 dagar före mötet.
Justering av protokollet
Protokollet justeras på nästa möte. Utlåtanden till olika organ justeras omedelbart.
4.

Rådets verksamhet 2018
En verksamhetsplan genomgicks på mötet.

5.

Samarbete med Rådet för personer med funktionsnedsättningar
Gemensamt möte med rådet föreslås hållas på hösten.

6.

Pargas stads strategi 2018-2022
Stadsstyrelsen har begärt utlåtande om stadens strategi från olika organ i staden. Äldrerådet
skrev ett utlåtande under mötet. Bilaga

7.

Övriga ärenden
- Rainer Wahtera från äldrerådet deltog i Finlands 100 årsfest på Björkebo
- i nästa NYTT (utkommer 1.3) publiceras en ruta med namnen på medlemmarna i äldrerådet
samtidigt meddelas att man gärna får kontakta äldrerådet i frågor som berör de äldre i staden.
Sekreteraren sköter.
- Pargas stads annonsblad NYTT. Under diskussionen om NYTT framkom det att många har svårt
att läsa vad det står i de annonser/artiklar som har en blå bakgrund. Nu önskar äldrerådet att
man helt skulle slopa den blåa färgen. Äldrerådet kontaktar Anne-Maarit Itänen.

- de riksomfattande organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning har
skickat ut en förfrågan om önskad skolning till äldreråden och råden för personer med
funktionsnedsättning. Skolningen gäller rådledamöternas utbildningsbehov i fråga om fysisk
tillgänglighet i den byggda miljön, tillgänglighet till service och tjänster samt kommunikativ
tillgänglighet. Sekreteraren meddelar äldrerådets önskemål till förbundet .
-till nästa möte som hålls i slutet av mars planerar vi bjuda in planläggningschef Heidi
SaaristoLevin.
Pargas 23.1.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
Ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

