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Äldrerådets möte  

Tid  Torsdag den 17 mars 2022 klockan 9.00 

Plats  Äppelbackens servicecenter, mötesrum Melba/Silva  

Närvarande  Leena Sorjonen, ordförande 
  Bengt Dahlqvist – 10.18 
  Lars Heinonen 
  Kirsti Hiltunen 
  Hilkka Knuuttila 
  Soili Koskelainen   
  Anja Luoma  
  Elisabeth Svaetichin  
  Tuire Seittamo, sekreterare – 9.45 
 
Frånvarande   
  Carl-Johan Numelin 

1 Mötets laglighet och beslutförhet  

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört. 

2 Val av protokolljusterare 

Kirsti Hiltunen och Lars Heinonen valdes till 
protokolljusterare.  

3   Starten för det nya rådet, förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri 

Äldrerådets ställning är inskriven i kommunallagen. 
Välfärdsområdet kommer att ha ett gemensamt äldreråd för 
alla sju kommuner. Man kommer att välja representanter till 
det gemensamma äldrerådet för det blivande 
välfärdsområdets alla kommuner i enlighet med 
kommunernas storlek. 

Rådens uppgift är att verka som en del av 
ärendeberedningen. Delaktiggörande i rätt tid är viktigt. 
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Trots det har alla parter en känsla av att allt ändå inte 
fungerar riktigt bra. Ofta handlar det om problem med 
schemaläggning. 

Man frågade Lenkkeri om en representant för äldrerådet kan 
vara mer delaktig i de olika skedena och exempelvis vara 
närvarande på nämndens sammanträden. I många andra 
kommuner är det inskrivet i förvaltningsstadgan. 

Enligt Lenkkeri är stadens svar ett artigt nej. Staden anser att 
rådets roll kan verkställas på andra sätt än att delta i 
sammanträden. 

Enligt Statistikcentralen bor cirka 12 000 äldre personer i 
Borgå, vilket är ungefär en femtedel av hela befolkningen.  

Man frågade även Lenkkeri om äldrerådet följer 
jämställdhetslagen. Lenkkeri försäkrade att valet är lagenligt. 
Det är mycket vanligt att 2/3 av medlemmarna är kvinnor. 

Äldrerådet har endast en teknisk sekreterare. Ingen ordinarie 
sekreterare. Den tekniska sekreteraren ska endast upprätta 
föredragningslistor och protokoll. Den tekniska sekreterarens 
uppgifter innefattar exempelvis inte att skriva 
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Äldrerådet 
skriver själv utlåtandena och sekreteraren färdigställer dem 
bara. 

Man betonade att det även skulle vara till fördel för staden att 
man även tar hänsyn till äldrerådets åsikter om ärenden i 
förväg. Som det är nu talar man bara om äldreomsorg, men 
övriga äldre beaktas inte. 

Det skulle vara fint om staden kunde ordna ett 
informationsmöte om aktuella frågor för alla äldre. Alla äldre 
är inte med i organisationer. Hur sprids informationen till dem 
som inte är med i någon organisation? 

Lenkkeri talade om äldrerådets tillräckliga möjligheter till 
påverkan. Vilka är de? Rättidighet skulle vara väsentligt. 
Eftersom en representant för äldrerådet inte kan följa 
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nämndens sammanträde, skulle en tjänsteman då kunna 
komma och berätta samma ärenden som behandlats vid 
sammanträdet för äldrerådet? Enligt Lenkkeri skulle organet 
också kunna bjuda in en representant för äldrerådet för 
samtal. Det är Borgå stads uppfattning om saken. 

Äldrerådets erfarenhet är att rådet inte har fått delta i olika 
slags uppföljningsärenden förrän i sista skedet i alla fall under 
år 2021. 

Enligt Lenkkeri är beredningen av ärenden såpass formfri att 
det är svårt att se i vilket skede man exempelvis skulle kunna 
delaktiggöra äldrerådet. 

Äldrerådets sekreterare Tuire Seittamo lämnade mötet för ett 
annat möte klockan 9.45. Efter det var Hilkka Knuuttila 
sekreterare. 

4 Begäran om utlåtande, utkast till Kulturprogrammet 2030 
 

Förslaget för äldrerådets utlåtande godkändes med en liten 
ändring i punkt 3.1. I synpunkterna: ordet ”joka” ändrades till 
”mikä” i bisatsen. 
 
Man beslutade att ordna ett öppet möte för allmänheten på 
våren, eventuellt i början av maj, dit man bjuder in stadens 
tjänstemän för att berätta om aktuella ärenden, såsom 
Kulturprogrammet och Kokon idrottscentrum. 

 
5 Begäran om utlåtande, utkast till Stadsstrategin 
 

Stadsstrategiutkastet diskuterades. Äldrerådet ger ett 
utlåtande om Borgå stads strategiutkast. Utifrån diskussionen 
skissar Hilkka Knuuttila upp ett förslag till utlåtandet, som 
skickas för godkännande till representanterna för äldrerådet.  
Utlåtandet ska lämnas till stadsstyrelsen för kännedom redan 
den 23 mars 2022. 
 
 
 



 

 Protokoll 2/2022 4 (4) 

 

Porvoon kaupunki, Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo, www.porvoo.fi 
Borgå stad, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå, www.borga.fi 

6 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista  

Vid mötet presenterades social- och hälsovårdsväsendets 
bokslut 2021. 

På föredragningslistan fanns resultaten från 
handikappservicens klientnöjdhetsenkät. Enkäten besvarades 
av 37 procent, varav 16 procent  
svarade elektroniskt. Nöjdheten fick vitsordet 3,3/4, vilket var 
samma som i den föregående enkäten. 

7    Nästa möte 
Nästa möte hålls torsdagen den 14 april klockan 9 på 
Äppelbackens servicecenter. 

8     Övriga ärenden 
Råden och VATE-samarbetsgruppen har samlats för 
teamsmöte två gånger under år 2022 under ledning av Ann-
Sofie Silvennoinen. Vid mötena har man gått igenom aktuella 
frågor om regionalförvaltningsplanering. 

9     Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet klockan 10.34. 
 

 
 

Leena Sorjonen Tuire Seittamo Hilkka Knuuttila 
ordförande sekreterare sekreterare 

 

Protokolljusterare 
 
 

Kirsti Hiltunen  Lars Heinonen 

 

 


