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Äldrerådets möte 

Tid Torsdag 19.1.2023 kl 9-10.30 

Plats Äppelbackens servicecenter, mötesrummet Silva/Melba  

Närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borta 

Carl-Johan Numelin, ordförande 
Leena Sorjonen 
Lars Heinonen 
Ritva Karvonen 
Ove Blomqvist 
Anja Luoma 
Hilkka Knuuttila 
Ros-Marie Aarttila 
Soili Koskelainen 
Petra Bärlund-Hämäläinen, sekreterare 
 
- 

 
 

1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet kl. 9.  
 

2 Mötets laglighet och beslutförhet 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 
3 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anja Luoma och Hilkka Knuuttila.  
 

4 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes.  

 
5 Godkännande av protokollet från föregående möte 

Protokollet godkändes. 
 

6 Diskussion om äldrerådets roll och möjligheter i det nya läget 
o stadens nya organisation 
Petra gav en kort introduktion till stadens nya organisation och 
förtroendemannaorganisation. Äldrerådet ansåg att personer skulle 
väljas till att följa de olika nämndernas föredragningslistor och 
beslutsfattande.  

 
Det finns en önskan om att i högre grad involvera äldrerådet i 
beredningen, genomförandet och uppföljningen av ärenden som är 
på stadens ansvar. Petra skickar post till stadens ansvariga om 
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ämnet och hur man kontaktar äldrerådet. Tjänstemän bjuds också 
in till rådets möten.  

Hilkka Knuuttila har en bra skriftlig sammanfattning av äldrerådets 
strukturer och hur dess verksamhet i olika kommuner är uppbyggd. 
Det är bra att återkomma till det. 

o informationsövergång, stadens utdelningslista för nyheter 
Petra lägger till medlemmarna i äldrerådet (som ännu inte är det) 
till listan. Stadens pressmeddelanden finns också på första sidan 
på stadens webbplats: https://www.porvoo.fi/sv/ (Nyheter) 

o budget 
Det är meningen att fastställa en budget för själva äldrerådets 
verksamhet. Petra har föreslagit en summa till 
förvaltningsdirektören och väntar på ett beslut. Budgeten ska 
fungera som en ram för planering av verksamheten för 2023.  

 
o verksamhetsstadga 
Verksamhetsstadgan bör ses över och nödvändiga ändringar 
göras. Den nuvarande stadgan godkändes av stadsstyrelsen 
12.3.2018. Stadgan finns på finska på stadens webbplats, 
äldrerådets sida.  

 
o verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
Vid nästa möte diskuteras verksamhetsberättelsen och 
verksamhetssplanen. Petra gör ett modellbotten för att 
smidigaregöra arbetet. 

7 Borgå stads nämnder, arbetsfördelningen  
På mötet kom vi överens om att följande personer skulle följa 
följande nämnders föredragningslistor och tar från dem upp viktiga 
teman till äldrerådets möten.  
 
Livskraftsnämnden: Anja Luoma och Soili Koskelainen 
Stadsutvecklingsnämnden: Leena Sorjonen och Hilkka Knuuttila 

Vi beslöt att inte utse ännu specifikt någon att följa tillstånds- och 
tillsynsnämnden eller nämnden för växande och lärande. Vi följer 
först med vilken typ av frågor de beslutar om. 

8 Hälsningar från välfärdsområdets äldreråd 
Borgås representanter i välfärdsområdets äldreråd är Carl-Johan 
Numelin och Leena Sorjonen. Det finns fortfarande inga hälsningar 
att berätta, eftersom det inte har varit några möten och det inte 
finns någon mer detaljerad information om schemat. 
 
 

https://www.porvoo.fi/sv/
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9 Övriga ärenden 
o stadens anställer en delaktighetskoordinator (som arbetsuppgift 

bl.a äldre- och handikapprådets sekreteraruppgifter) 
 

o skattekorten för 2023 kan sändas per epost till 
camilla.nordstrom@porvoo.fi eller på förhand överenskommen 
tidpunkt till Petra till stadshuset. 

 
o äldrerådets interna infoövergång 

För att inte informationen enbart skall finnas hos en person 
läggs alltid ett utskick till ordförande, vice ordförande och 
sekreterare. Petra informerar stadens tjänstemän om detta. 
Petra tar också reda på om e-postlistan är korrekt i 
Finansministeriets Regionförvaltning.  
 

10 Följande möten 
o 13.2 kl. 9-11 (bland annat verksamhetsstadga, 

verksamhetsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023) Plats: 
Äppelbackens servicecenter Silva&Melba.  

o 16.3 kl. 9-10.30, platsen bekräftas senare 
o 13.4 kl 9-10.30, platsen bekräftas senare 
o 11.5 kl. 9-10.30, platsen bekräftas senare 

 
11 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet kl. 10.20.  
 
 
 

Carl-Johan Numelin  Petra Bärlund-Hämäläinen 
ordförande   sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

Anja Luoma   Hilkka Knuuttila 
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