PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 1/2020
Tid: 21.1.2020 kl. 9.30-11.15
Plats: Styrhytten, stadshuset
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medlem
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Frånvarande: Palmu Karl-Johan

medlem

§ 62

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 9.30.

§ 63

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

§ 64

Kommunikationschef Anne-Maarit Itänen, stadens nya webbplats pargas.fi
Kommunikationschefen Anne-Maarit Itänen presenterade stadens nya webbplats
pargas.fi. Webbplatsen har förnyats och främsta orsaken till förnyelsen är det nya
tillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft i september.
På hemsidan finns en evenemangskalender och kommunikationschefen hoppas att alla
föreningar börjar använda sig av denna genom att fylla i sina kommande evenemang. På
hemsidan kommer det också att öppnas en digital postlåda för äldrerådet. Man kan
kontakta kommunikationschefen om man vill att hon skall komma och presentera stadens
nya hemsida på något föreningsmöte.

§ 65

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

§ 66

Verksamhetsplan 2020
Äldrerådet tog del av verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen godkändes med tillägget
Rasebors äldreråd vid punkt 9. (bilaga)

§ 67.

Verksamhetsberättelsen 2019.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 68

Orosanmälan -anmälan om behov av socialvård.
Vem som helst kan göra en orosanmälan om man misstänker att en äldre person är i
behov av socialvård. En orosanmälan skickas till staden. Utgående från anmälan bedömer
yrkespersoner inom socialservice hurdan hjälp personen eller familjen kan erbjudas.

§ 69

Hälsningar från kommunområden
I Iniö har luftpumparna i matsalen och i sällskapsrummet på Aftonro installerats. Även
elementens termostater i rummen har bytts ut så temperaturen i rummen ändras fortare
än förut vid temperaturväxlingar.
Det har kommit äldrerådet till kännedom om klagomål på maten på Malmkulla och
Björkebo. Efter diskussion beslöt ordföranden att hon kontaktar äldreomsorgschef
Camilla Bergman-Kärpijoki och frågar om det är i sin ordning om 1-2 personer från
äldrerådet kan gå några gånger till de olika instanserna och provsmaka maten.

§ 70

Övriga ärenden.
Ordföranden förde tackkortet som fanns i äldrerådets idélåda till bäddavdelningens
kansli. Närstående till en patient hade med ett kort tackat avdelningen för god vård.
Personalen på avdelningen var mycket tacksam för responsen den fått.
Under den senaste tiden har det förekommit skrivelser i tidningar och på sociala medier
om danaarv som Pargas stad ansökt om. Äldrerådet anser att den nuvarande kutymen för
besluten om användningen av danaarven borde ändras så att det inte bara är tjänstemän
som skall besluta om dessa utan danaarven borde komma flera avdelningar till kännedom
som t.ex social- och hälsovård, områdesnämnder, kulturenheten etc. Dessa avdelningar
skall i sin tur meddela stadsstyrelsen om vilka önskemål det finns. Efter det att
stadsstyrelsen gått igenom alla önskemål skall de fatta beslut om vad pengarna skall
användas till. Äldrerådet hade som avsikt att skriva en skrivelse om detta till
stadsstyrelsen men stadsstyrelsen kommer att behandla den nya handläggningsordningen
av danaarv på nästa styrelsemöte (24.2).

§ 71

Följande möte.
Följande möte hålls på Malmkulla tisdag 25.2.2020.
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_________________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

_________________________
Åsa Knuts
sekreterare

