Gemensamt möte mellan äldreråden i Pargas och Kimitoön
Tid:
Plats:

3.5.2017 kl. 10.00–14.30
Styrhytten, stadshuset

Närvarande: Engblom-Colliander Stina
Agge Regina
Kaanela Soile
Männikkö Kalevi
Palmu Karl-Johan
Törnqvist Erik
Westerback Ritva-Lena
Heidi Strandberg
Frånvarande: Raili Svahnström

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
vik. sekreterare

Inbjudna från äldrerådet i Kimito:
Knuts Johan-Gustav
ordförande
Wasén Carl-Erik
ledamot
Österberg Olof
ledamot
Hakanen Antti
ledamot
Hollsten Tuulikki
ledamot
Johansson Hannele
ledamot
Manelius Eva
sekreterare
Frånvarande: Tryggve Röblom och Ingvar Forne

Inbjudna gäster: Stadsdirektör Patrik Nygrén och ekonomichef på Åbolands sjukhus Mona
Rönnholm
19.

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl. 9.59.

20.

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

21.

Två protokolljusterare valdes:
Soile Kaanela och Regina Agge

22.

Stadsdirektör Patrik Nygrén: Aktuellt kring SOTE reformen
Lagstiftningen gällande den kommande landskaps- och vårdreformen är inte
färdig men kommunerna måste ändå göra förberedande beredningar. Det finns
många tematiska arbetsgrupper som jobbar med, och förbereder olika frågor.
Stadsdirektören fungerar som ordförande för den svenskspråkiga sektionen som
har som uppgift att bevaka ett tvåspråkigt landskap.
Ingen kommun har haft möjlighet att påverka lagstiftningen även om det är
kommunerna och landskapen som skall ordna servicen. Utlåtanden från

kommunerna har begärts. Det finns många öppna frågor. Antti Parpo från Åbo
stad och Laura Leppänen från Egentliga-Finlands förbund jobbar med
förändringsarbetet.
I Pargas har förändringsarbetet påbörjats för ca. 1 år sedan tillsammans med
Åbolands sjukhus och Kårkulla. Bra att vara förberedd då reformen kommer.
Svenskspråkig service i Egentliga-Finland kan ordnas i Pargas, Kimito och
Åbolands sjukhus.
Kommuner tänker utgående från sitt eget perspektiv, därav skapas ett organ för
att tänka ur landskapets synvinkel. Ett 40 tal heltidsanställda behövs för
planeringsarbete samt en omfattande finansiering.
2/3 av all social- och hälsovård skall bolagiseras, t.ex. HVC verksamheten och
äldreomsorgen. Ideologin är att få in konkurrensen från privata sektorn så att
alla serviceproducenter är likvärdiga.
Landskapets affärsverk ansvarar för landskapets offentliga serviceproduktion i
fråga om uppgifter som särskilt bestäms i lagen, vissa social- och
hälsovårdstjänster (t.ex. barnskydd) och räddningsverket.
Befolkningen registrerar sig vid Sote centraler som får sin finansiering enligt
mängd registreringar.
Positivt är att den tekniska utvecklingen går framåt, även bland äldre befolkning
och äldreomsorgen. Informationen flyttar enklare med människor då de flyttar.
Det material som presenterades på mötet bifogas till protokollet.
23.

Ekonomichef på Åbolands sjukhus: Nuläge med Åbolands sjukhus
Åbolands sjukhus grundades 1951. Sjukhuset har hela tiden fått kämpa för sin
existens eftersom det är ett litet sjukhus invid centralsjukhuset. 2006 blev
sjukhuset ett kommunalt affärsverk inom sjukvårdsdistriktet. 2015 planerades
flytt till nya utrymmen intill centralsjukhuset vilket dock inte blev av. 2016
gjordes en ny strategi ”Ett sjukhus”. 2017 beslöts att psykiatriska vården flyttas
till psykiatriska resultatområdet. Ett nytt sjukhus byggs i Åbo där en tvåspråkig
avdelning planeras. Vården på Åbolands sjukhus god, tvåspråkig och
kostnadseffektiv. En mindre enhet kan bevaka resurserna bättre och på en liten
enhet kan ev. problem åtgärdas snabbare än på stora enheter. Viktigt med en
tvåspråkig enhet som Åbolands sjukhus också vill bevara i framtiden. Distriktets
direktör Leena Setälä inställer sig positivt till utvecklandet av svenskspråkig vård.

24.

Fri diskussion om mandat perioden:
Kimito:
- Rådet har haft 7 möten i året
- Verksamhetsberättelserna är granskade
- Rådet har jobbat på hemmaplan med bl.a. att få ut parkbänkar och
trafikmärken. En enkätundersökning har gjorts gällande boende på
vårdhemmen i Kimito. Feedbacken i undersökningen var positiv över lag.
Förbättrings förslag gällande sysselsättning och kost
- Äldre rådet har varit med och utarbetat kriterierna för serviceboende och
intensifierat boende
- Kimito anser att det är bra att äldreomsorgschefen fungerar som sekreterare i
rådet.

Pargas:
Positivt
- Rådet har fått högre status och gott mottagande på alla vårdinrättningar.
- Alla tjänstemän och politiker som bjudits till mötena har ställt upp
- Samarbetet med äldre rådet i Kimito och handikapprådet har varit bra
- Äldrerådets ordförande invalts i sos-och hälsovårdsnämnden
- Bra skolning från Sitra och Pensionärsförbundet
- Soc.ministeriet och Kommunförbundet positivt inställda till äldreråden
- God stämmning i äldrerådet
Negativt
- Antalet möten minskade från 9 till 5 per år
- Äldrerådet har inte tagits med tillräckligt i processerna inom staden, inte fått
delta med utlåtanden i god tid
- Tjänstemän inom tekniska nämnden har inte verkställt önskemålen
- Äldrerådet har inte fått gehör för sitt engagemang gällande flera vårdplatser
för hemmaboende som är otrygga och innehar olika grader av
minnesnedsättning
- Hemvårdens problem kvarstår och de samarbetar fortfarande inte med
hemsjukvården

25.

Justering av protokollet från senaste mötet
Protokollet för senaste mötet som hölls 1.3.2017 justerades.

26.

Övriga ärenden
Äldrerådet kommer att höra under stadsstyrelsen fr.o.m. följande
mandatperiod.

27.

Avslutande av mötet
Detta var sista mötet i mandatperioden. Rådet beslöt att åka på studiebesök till
nya hälsostationen i Houtskär den 12.6.2017
Ordföranden avslutade mötet kl. 14.15.

Pargas 3.5.2017

Stina Engblom-Colliander
Ordförande

Heidi Strandberg
vik. sekreterare

Soile Kaanela
Ledamot och protokolljusterare

Regina Agge
ledamot och protokolljusterare

