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Äldrerådets möte  

Tid  Torsdag den 17 februari 2022 kl. 9.00 

Plats  Äppelbackens servicecenter, mötesrum Melba/Silva  

Närvarande  Leena Sorjonen, ordförande 

  Ros-Mari Aarttila 
  Bengt Dahlqvist 

  Lars Heinonen 
  Kirsti Hiltunen 
  Hilkka Knuuttila 

  Soili Koskelainen   
  Anja Luoma   

  Tuire Seittamo, sekreterare 
  
Frånvarande  Carl-Johan Numelin  

1 Mötets laglighet och beslutsförhet  

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och 

beslutfört. 

2 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Ros-Mari Aarttila och Anja 

Luoma. Man kom överens om att i fortsättningen utöver 
protokollen även skicka föredragningslistorna till 

suppleanterna.  

3 Gäst: Krister Lindman, direktör för handikappservice och äldreomsorg 

Krister Lindman, som vikarierar för Kirsi Oksanen fram till den 

31 augusti 2022, berättade omfattande om nuläget inom 
äldreomsorgen. 

Rodrets verksamhet har fungerat bra trots koronapandemin. 
Ärendena sköts oftast per telefon och det har gjorts betydligt 
färre hembesök under de senaste ett par åren än tidigare. 

Man kan kontakta Rodret för att t.ex. begära en bedömning 
av servicebehov. Rodret drivs av två anställda. Antalet 
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kontakttaganden från kunder är ca 450 varje månad. Mest 

frågar man om närståendevård. Av kontakttagandena sker 82 
% per telefon, 12 % per e-post och 6 % på plats. Inom ramen 
för återuppringningstjänsten torde kunden ringas upp redan 

under samma dag. Det behövs ingen tidsbeställning för att 
besöka Rodret. 

För handikappservicen krävs tidsbeställning. Inom 
handikappservicen görs också hembesök. Man utförde en 
enkät om kundnöjdheten inom handikappservicen förra året 

och vi får höra om resultaten om cirka en månad. 
Handikappservicen har nyligen fått en ny anställd, och en till 

kommer att anställas snart. 

Avdelningarna i Näse är helt fulla. Nu är situationen lugnare 
än vid årsskiftet. Avdelningarna har 4 coronaplatser. För 

närvarande är det endast ett servicehus med ikraftvarande 
besöksförbud på grund av coronan. Alla kunder har kunnat 

tas från sjukhuset till servicehusen. 

Fysioterapeuterna delar ut halkskydd och ger anvisningar för 
förebyggande av fall vid Äppelbackens infopunkt. Servicen 

erbjuds efter tidsbeställning. Vid behov levereras halkskydd 
och anvisningar också hem till kunderna. 

Wilhelminas dagverksamhet fungerar normalt. 

Inom hemvården orsakar bristen på personal de största 
utmaningarna.  

Det finns 10 öppna vakanser för hemvårdare. Hittelön på nya 
hemvårdare kan betalas endast till stadens anställda. 

Utlänningar är mer intresserade av vårdarbetet än finländare. 

Under ledning av Harriet Finne-Soveri har det nyligen gjorts 
två olika kvalitetsbedömningar, angående kvaliteten på 

servicehusen och välbefinnandet i arbetet. 

På Äppelbackens servicecenter är vid dagsläget endast få 

begränsningar i kraft, som även de förhoppningsvis kan 
upphävas redan i mars. Äppelbacken har deltagit i projektet 
Monia (ett mer minnesvänligt Äppelbacken). 
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Servicehusen har 235 egna platser och 111 köpta (Vuokko, 

Laamanni, Fredrikanhovi, Hongas). Målet är att ingen 
behöver flytta till ett servicehus som ligger i en annan 
kommun än kundens egen hemkommun när man övergår till 

välfärdsområden. 

Beredningsarbeten inför övergången till välfärdsområden har 

pågått sedan augusti 2021. För närvarande försöker man 
förenhetliga tjänsterna mellan de olika kommunerna. 
Välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete den 1 mars, 

men på grund av den snäva tidtabellen kommer allting inte att 
vara färdigt i början av 2023. 

4 Nya äldrerådet 2022–2023 

Alla medlemmar presenterade sig. 

5 Verksamhetsberättelse 2021 

Hilkka Knuuttila hade skrivit en verksamhetsberättelse för 
2021 och den ansågs vara mycket välskriven.  

6    Verksamhetsplan 2022 

Leena Sorjonen hade skrivit en verksamhetsplan. Även den 
var välskriven, och Sorjonen lovade att vid behov ytterligare 

uppdatera den. 

7    Begäran om utlåtande om planeringsprinciperna för Kokon idrottscentrum och  

      prioriteringen av innehållet 

Hilkka Knuuttila hade redan i förväg skickat in goda 
kommentarer och man kom överens om att hon kompletterar 

sina egna förslag med de förslag som konstaterades vara 
bra, och ett utlåtande som bygger på det material som 

sammanställts av Knuuttila skickas till stadsstyrelsen.    
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8    Begäran om utlåtande om utkastet för Kulturprogrammet 2030 

I utkastet har man inte på något sätt beaktat äldre personer. 
Soili Koskelainen skickar en draft och även andra kan skicka 
sina kommentarer.  

9    Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 

Föredragningslistan innehöll endast tjänsteinnehavarbeslut 

och en avgiftstabell.  

10   Nästa möten      
 

                                      Nästa möten hålls to 17.3, to 14.4, to 12.5 och  
                                      to 16.6. kl. 9 på Äppelbackens servicecenter.          

 
11   Övriga ärenden Förtroendepersonernas grundläggande uppgifter och 
                                       redogörelser för bindningar 

 
Nya förtroendepersoner ombes ge grundläggande uppgifter 

om sig själva genom den blankett som öppnas via följande 
länk. På samma blankett ges också redogörelser för 
bindningar enligt kommunallagen.  

  
https://app.assently.com/t/hhzbsp  

  
Redogörelser för bindningar ges enligt 84 § i kommunallagen 
av stadsstyrelsens, stadsutvecklingsnämndens och 

byggnads- och miljönämndens medlemmar och suppleanter, 
medlemmarna i fullmäktiges presidium samt nämndernas 

ordförande och vice ordförande. 

Lenkkeri deltar i det nästa mötet 

Förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri har uttryckt sin önskan 

att delta i den inledande delen av det nästa mötet. 

 

 

https://app.assently.com/t/hhzbsp
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12   Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 10.35. 
 
 

Leena Sorjonen Tuire Seittamo 
ordförande sekreterare 

 

Protokolljusterare 
 

Ros-Mari Aarttila  Anja Luoma 


