PARGAS STAD
ÄLDRERÅDET 3/2018
Tid: 22.5.2018 kl. 10.00 – 13.30
Plats: Styrhytten, stadshuset

Närvarande:

Malmlund Sirkka-Liisa
Brander Kristina
Karlsson Ritva
Karlsson Stig
Nymalm Elisabeth
Palmu Karl-Johan
Söderholm Hilkka
Törnqvist Erik
Wahtera Rainer
Knuts Åsa

ordförande
viceordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
närvarande kl. 10-13.15
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Agge Regina

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

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

§ 21

Äldreomsorgschef Gun Sirén informerar om åldringsvården.
Åldrerådet tog del av informationen.

§ 22.

KomPAssi, projektet för en centraliserad klient- och servicehandledning i Egentliga Finland.
Ärendet remitterades till nästa möte. Vi försöker få med någon sakkunnig som presenterar
projektet för oss.

§ 23.

Stadsdirektör Patrik Nygrén informerar om vård- och landskapsreformen.
Stadsdirektören hade fått förhinder och i stället informerade social- och hälsovårdsdirektör
Paula Sundqvist rådet om vård- och landskapsreformen.

§ 24.

Generalplanen för Pargas centrum.
Den gällande delgeneralplanen för centrumregionen fastställdes 1995 och nu är avsikten att
pröva ett nytt sätt att göra upp en generalplan som en kontinuerligt fortlöpande process som
framskrider per fullmäktigeperiod i cykler om fyra år. I detta skede har äldrerådet inget att
tillägga, vi följer med utvecklingen.

§ 25.

Kimitoöns råd för äldre och personer med funktionsnedsättning har bjudit in Pargas äldreråd
till en gemensam träff 5.6 kl. 11.30 på Labbnäs semesterhem.
Kimitoöns råd har bett om förslag till diskussionsämnen.
Deras förslag:
- Matkvaliteten i Pargas (Arkea) inom äldreomsorgen. Erfarenheter av privatisering.
- Nytt inom äldreomsorgen i Pargas, vad är tankarna i Pargas om försäljning av den kommunala
verksamheten inom äldreomsorgen (boendeenheterna).
Våra förslag:
- Färdtjänsten, hur fungerar den på Kimitoön
- Försäljning av fastigheter

§ 26.

Äldrerådets broschyr.
Äldrerådet beslöt att inte göra någon egen broschyr utan i stället skulle varannan gång NYTT
utkommer publiceras en inforuta med medlemmarnas namn. På stadens hemsida finns också
namnen på äldrerådets medlemmar uppräknade.

§ 27

Övriga ärenden
-Stig R Karlsson har valts till ny medlem i stället för John-Gustav Karlsson.
-Per Nymalm har anhållit om befrielse från uppdraget som medlem.
-äldrerådet har förslagspostlådor utsatta på följande ställen: Aftonro, Björkebo,
bäddavdelningen, Grannas, Fridhem, Malmkulla, Regnbågen och Seniorstugan. I dessa får vem
som helst sätta förslag på ärenden man vill att äldrerådet skall behandla. Bredvid postlådorna
finns en mapp i vilka rådets justerade protokoll skall läggas i. Sekreteraren sköter om
distributionen av protokollen till mapparna.
- ordföranden har fått samtal om att det i Tennby gärna skulle få finnas flere bänkar för
vilopauser för de äldre. Ordföranden kontaktar parkavdelningen.

§ 28

Följande möte
Följande möte hålls 11.09.2018 kl. 10.00 i Styrhytten.

§ 29

Extra ärende: utlåtande gällande Pargas stads handlingsplan.
Stadsstyrelsen har begärt utlåtande gällande Pargas stads handlingsplan. Rådet gick igenom
handlingsplanen och skriver ett utlåtande till stadsstyrelsen (bilaga).
Pargas 22.5.2018

____________________
Sirkka-Liisa Malmlund
ordförande

____________________
Åsa Knuts
sekreterare

