PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 3/2020
Tid: 15.9.2020 kl. 10.00-12.20
Plats: Bryggan, stadshuset

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

ordförande
medlem
viceordförande
medlem
medlem
medlem
närvarande 10.00–11.45
medlem
medlem
medlem
närvarande 10.00-12.06
medlem
medlem
sekreterare

§ 81

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.00.

§ 82

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

§ 83

Justering av protokollet från senaste möte.
Protokollet från senaste möte justerades med tillägget: p.g.a coronaläget genomfördes
inte presentationen om rådets verksamhet för eleverna på Axells närvårdarlinje, även
Svenska pensionärsförbundets äldrerådsseminarium 16.3 på Kåren inhiberades.

§ 84

Hälsningar från kommunområden
Pargas:
Rainer Wahtera meddelar att alla förslagspostlådor inte är kontollerade p.g.a
coronarestriktioner. Ännu oklart ifall pensionärsföreningen kommer att hålla möten
eftersom endast 50 personer kan delta på samma gång. Stavgången i byarna fortsätter.

Regina Agge meddelade att Kårkulla seniorerna har flyttat sina möten till Hotel
Kalkstrand. Hotellet har tillräckligt stora utrymmen att hålla möten i. Regina meddelar
också att WC:n vid begravningskapellet i Pargas varit stängd i sommar. Antagligen beror
detta på coronan.
Eläkeliiton Paraisten yhdistys har hållit ett möte för medlemmar på sportplanen. All
utomhusverksamhet är i full gång. Handarbetsklubben skall så småningom börja.
Nagu: Pensionärsklubben Festingarna håller inte möten för tillfället. En byavandring
arrangeras var tredje vecka på olika platser i Nagu samt sådan hobbyverksamhet som
arrangeras ute fortsätter. En ny förening, Föreningen kommunalstugan i Nagu har tagit
över kommunalstugan.
Korpo: I Korpo hölls pensionärsföreningen möte med 40 deltagare vecka 37.
Oktobermötet finns inplanerat. Svårt att få svenskspråkig personal till Regnbågen.
Arbetsscheman borde justeras så att det alltid finns någon svenskspråkig på plats. Äldrerådet skriver en skrivelse till Regnbågens äldreomsorgsledare.
Houtskär: Äldreomsorgsledaren Annika Brunnsberg har gått i pension och sökande efter
ny ledare är i gång.
Iniö: På Aftonro har luftvärmepumparna varit till stor glädje i sommar.
Pensionärsföreningen skall börja spela boule samt en oktoberträff är inplanerad.

§ 85

Anmälningsförfarandet till Kombis kurser
Det kan vara svårt att få en kursplats ifall man inte har möjlighet att anmäla sig
elektroniskt. Det finns sådana personer som stått och köat utanför kansliet innan
anmälningstiden börjat och då de kommit in finns ingen ledig plats till önskad kurs kvar.
Eftersom alla personer inte har möjlighet till den elektroniska anmälningen dvs personer
som inte äger en dator anser äldrerådet att det borde finnas en viss kvot i varje kurs som
skulle lämnas utanför detta befintliga bokningssystem. Äldrerådet skriver en skrivelse till
Skärgårdens Kombi angående detta.

§ 86

Övriga ärenden.
Äldrerådet gick igenom de förslag som inkommit till skrivelsen angående generalplanen
för Pargas centrum.
En skrivelse från Korpo-Houtskär-Iniö krigsveteraner angående missnöje med intagningen
till det effektiverade serviceboendet på Aftonro har skickats till äldrerådet. Veteranen
har varit missnöjd då han inte fått plats på det effektiverade serviceboendet. P.g.a goda
resultat i helhetsbedömingen vid hembesöket som gjorts är han endast berättigad till en
servicebostad på Aftonro-området. Äldrerådet diskuterade ärendet länge och är överens
om att instruktioner vid intagning måste följas. Då det finns så få veteraner kvar borde
även veteranens önskan om möjligt uppfyllas. Äldrerådet skickar svar på skrivelsen samt
skickar även ärendet vidare till SAS-gruppen.

På social- och hälsovårdsmötet 25.8.2020 behandlades § 70 pilotprojekt för intensifierad
hemvård och § 71 utveckling av äldreomsorgens dagverksamhet och förebyggande
arbete. Enligt lagen skall äldrerådet höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre
befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande. Äldrerådet anser att vi här helt
förbigåtts. Vi borde ha fått vara med i beredningen av dessa ärenden. Äldrerådet skickar
en skrivelse till både stadsstyrelsen och social- och hälsovårdsnämnden.
Äldrerådet anser att vi inte nu i dessa coronatider ordnar gemensamt möte med rådet för
personer med funktionsnedsättning.
Rainer Wahtera kom med ett förslag att man vid utlåningen av hjälpmedel även skulle
införskaffa en trehjulig elcykel som personer med nedsatt funktionsförmåga kunde låna
för en kortare tid. Äldrerådet sänder förslaget till berörd avdelning.
Som en sparåtgärd har stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster begärt utlåtanden
från olika nämnder om förslaget att upphöra med vägbelysningen utanför detaljplaneområden. Även äldrerådet skriver ett utlåtande. Rådet konstaterar efter diskussion att
skymningsreläer borde installeras och understöder stadsstyrelsens förslag att inte släcka
lamporna utanför detaljplaneområden.
§ 87

Följande möte.
Följande möte planeras till måndag 19.10 kl. 10.00

Pargas 15.9.2020

_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

_________________________
Åsa Knuts
sekreterare

