PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 2/2021
Tid: 18.5.2021 kl. 10.00-11.54
Plats: Skansen, stadshuset + distans

Närvarande: Malmlund Sirkka-Liisa
Agge Regina
Brander Kristina
Jansson Marita
Lindqvist Yngve
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa
Hindersson Cecilia
Lindell Helena

Frånvarande: Karlsson Stig R
Nymalm Elisabeth

ordförande
medlem
vice ordförande, distans
medlem
medlem
medlem
medlem, distans
medlem
medlem
sekreterare
rektor för Skärgårdens kombi, § 20
ekonomiplanerare, § 21

medlem
medlem

§ 18

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00.

§ 19

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

§ 20

Rektorn för Skärgårdens kombi Cecilia Hindersson:
allmän information samt anmälningsförfarandet till Kombis kurser.
Skärgårdens kombi ordnar många kurser (ca 9 000 undervisningstimmar) och har runt
7000 anmälningar per år. Under pandemin har det förekommit undantag med minskade
kursplatser. De populäraste kurserna är olika form av motion som vattengymnastik och
yoga.
Äldrerådet kontaktade rektorn för en tid sedan angående anmälningsförfarandet till
kurserna eftersom det kan vara svårt att få en kursplats ifall man inte har möjlighet att
anmäla sig elektroniskt. Detta är ett problem som rektorn är medveten om men som för
tillfället är tekniskt omöjligt att genomföra. Rektorn uppmanar personer som inte har en

möjlighet att anmäla sig elektroniskt att be en bekant eller en släkting att göra anmälan
för hen.
När det nya skolcentret blir färdigt 2023 kommer Kombila att flytta dit. Efter flytten kan
endast kvällskurser ordnas för dagtid är skolsalarna reserverade för skolelever. Detta
betyder att många äldre inte mera kommer att delta eftersom de inte vill röra sig ute
kvällstid. Äldrerådet skriver en skrivelse till berörda.
§ 21

Staden planerar ta i bruk servicesedlar. Ekonomiplanerare Helena Lindell informerar
om servicesedelsystemet.
Ibruktagande av servicesedlar förbereds. Servicesedeln är ett alternativ till de tjänster
kommunen ordnar i egen-, samkommuns- eller landskapsregi eller som köptjänst från
serviceleverantörer.
Kommunen bestämmer om sedelservicesystemet skall tas i bruk samt hur värdet på
servicesedeln skall beräknas. Kommunen godkänner serviceproducenter hos vilka
servicesedeln kan användas. Kunden betalar till serviceproducenten mellanskillnaden
mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde. Om servicesedlarna tas i bruk
måste en regelbok fastställas per servicesedelslag.
För Pargas del är avsikten att börja med effektiverat serviceboende. Systemet tas i bruk i
slutet av året men först skall det godkännas av stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och socialoch hälsovårdsnämnden.
Om en klient inte vill använda sig av servicesedlarna skall kommunen hänvisa klienten till
alternativa tjänster.
Äldrerådet har fått information om servicesedelsystemet. I detta skede uttalar rådet sig
inte om saken utan väntar senare på ytterligare information.

§ 22

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

§ 23

De brutna TV-förbindelserna i Korpo.
Äldrerådet skrev en skrivelse till Partel angående de brutna TV-förbindelserna vid
Regnbågen samt servicebostäderna runtomkring. Partels VD, Svante Olofsson kontaktade
äldrerådets ordförande angående denna skrivelse. Förbindelserna som rådet skrev om var
inte Partels utan de hörde till Skärgårdsnätet. Nu är ärendet uppklarat, äldrerådet har
bett om förlåtelse för att de kommit med felaktiga uppgifter.

§ 24

Aktuella planer inom Seniorpunkten.
Äldrerådets ordförande kontaktade minneskoordinator Emma Soveri angående information om Seniorpunktens aktuella planer. Minneskoordinatorn skickade till rådet för
kännedom information om vilka projekt som är på gång. En del av dem ordnas
tillsammans med Röda Korset och församlingarna. 11.5 ordnades det en nätverksträff var
man planerade verksamhet för nyblivna pensionärer. Denna nätverksträff kommer ännu
att få en uppföljning. Från äldrerådet deltog ordföranden och vice ordföranden.

§ 25

Gunilla Sandelins brev till äldrerådet.
Äldrerådet har tagit del av Gunilla Sandelins brev angående parkbänkar, allmänna WC:n
samt användandet av ansiktsmasker. Äldrerådet kontaktar Gunilla Sandelin via mail.

§ 26

Hälsningar från kommunområden
Rainer Wahtera meddelade att han har kollat de postlådor som han har ansvar för och
konstaterade att alla var tomma.
Kristina Brander meddelade att personalrekryteringen på Aftonro under sommaren är
problematisk, flera sommarvikarier behövs ännu.

§ 27

Övriga ärenden.
Äldrerådet har erhållit en mellanrapport från fastighetseffektivitetsgruppen.
- i Iniö är man nöjd med flytten av hälsostationen och områdeskontoret till gamla
daghemmet.
- äldrerådet förundrar sig också över varför man skall sälja Kommunalgården i Korpo. I
huset finns den enda stora salen var många kan samlas i.

Pargas 18.5.2021

Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

