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SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM GÄLLER VERKSAMHETEN I ÄPPELBACKENS
SERVICECENTER
SOHÄN 09.10.2018 § 111
Beredning: tf. chef för äldreomsorg och handikappservice Lea Laakso, tfn 040 585 3357 eller lea.laakso@porvoo.fi och servicechef Ansa Lindqvist-Bergheim, tfn 040 575 7758 elle ansa.lindqvist-bergheim@borga.fi
Stadsfullmäktigeledamöterna ordförande för social- och hälsovårdsnämnden Tapani Eskola samt vice ordförande Björn Sundqvist har
gjort en motion om effektivare användning av utrymmena i Äppelbackens servicehus. I motionen föreslår de att Borgå stad vidtar åtgärder som effektiviserar användningen av utrymmena i Äppelbackens servicehus, utnyttjar synergier med servicebostäderna och
främjar möjligheterna till social gemenskap och växelverkan flexibelt
också utanför tjänstetid.
Borgå stads äldreomsorg och handikappservice upprätthåller serviceboende (104 platser) samt öppen hälso- och välfärdsfrämjande
verksamhet för kommunens invånare i Äppelbackens servicecenter.
Servicecentret erbjuder olika lokaler för kommuninvånarnas bruk:
festsal, motionssal, bassängavdelning, mötesrum och hobbyrum.
Boende och kommuninvånare har möjlighet att äta lunch i servicecentret.
Servicecentret erbjuder regelbundet varje vecka både handledd och
självständig fritidsverksamhet, bl.a. motionsgrupper, vattengymnastikgrupper, musikgrupper och hobbyer. Mötesrummen och festsalen
får användas av föreningar och kommunens invånare.
Borgå stad föreslår att verksamheten i Äppelbackens servicecenter
utvecklas vidare i samarbete med äldrerådet, handikapprådet, olika
föreningar, organisationer, kommuninvånare som bor i servicebostäder och deras anhöriga. En enkät skickas till olika samarbetsparter.
Enkäten används till att kartlägga olika parters åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen utnyttjas i verkstadsarbete under en gemensam eftermiddag 19.11.2018. Målet för verkstadsarbetet är att tillsammans
formulera en åtgärdsplan för utveckling av verksamheten i Äppelbackens servicecenter.
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Fullmäktigemotion
Social- och hälsovårdsdirektören:

PORVOON KAUPUNKI
Social- och hälsovårdsn.
Stadsstyrelsen

§ 111
§ 345

09.10.2018
15.10.2018

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att det
ovanstående ges som svar på stadsfullmäktigeledamöternas motion.
Beslut:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt föreslå för
stadsstyrelsen att det ovanstående ges som svar på
stadsfullmäktigeledamöternas motion.
STST 15.10.2018 § 345 Bilaga:
motion 30.5.2018
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar ge ovanstående social- och
hälsovårdsnämndens förslag som sitt svar på Tapani Eskolas och
Björn Sundqvists motion.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ovanstående social- och
hälsovårdsnämndens förslag som sitt svar på Tapani Eskolas och
Björn Sundqvists motion.
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