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Målen för äldrerådets verksamhet baserar sig på 

verksamhetsstadgan. Verksamhetens mål 2023:

• proaktivt delta i stadens olika sektorers 

planering, beredning och utvärdering av 

tjänster relaterade till seniorer; följa upp 

nämndernas arbete gälande beslutsfattande 

som gäller seniorer.

• att stärka och påverka i ärenden gällande 

seniorernas boende, boendemiljö och äldres 

välbefinnande i stadens olika planer och i 

genomförandet av dem. 

För 2023 har förvaltningsdirektören anslagit 

2000 euro till äldrerådets verksamhet. Detta 

inkluderar evenemang, tillställningar, catering 

och eventuella uppträdare. Äldrerådets

mötesarvoden och resekostnader ingår inte i 

detta. 

Verksamheten planeras inom den givna 

budgeten. 
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MÅL GENOMFÖRANDE

Äldrerådet sammanträder 6-8 gånger per år Mötesplatserna är varierande och samtidigt bekantar sig rådet med stadens olika funktioner. Rådet kommer att fokusera 
på mötenas innehåll och teman.  Rådet behandlar frågor som rör staden och dess seniorer. 

Förbättra och intensifiera samarbetet med 
tjänstemän

Tjänstemän från olika sektorer bjuds in till rådets möten och de ombeds även att ha proaktivt kontakt med rådet. 
Äldrerådet ordnar också aktivt sina möten i stadens olika enheter. För att rådet skall kunna få information och involveras 
i rätt tid behövs bättre information om nya planer inom de olika sektorerna 

Äldrerådets medlemmar har lagts till till Borgå stads postningslista. Rådet utvärderar hur detta har påverkat 
informationsflödet.

Verksamhetsstadgan uppdateras Rådet tar ställning till längden på rådets mandatperiod och förfarandet för att välja dess medlemmar samt om valet av 
ordförande och vice ordförande. Verksamhetsstadgan kommer att uppdateras under våren. 

Förbättra synligheten för äldrerådet Äldrerådet presenteras på stadens webbplats. Äldrerådets nätsida kommer att uppdateras i samarbete. 
Protokollet publiceras så snart som möjligt på finska och svenska på webbplatsen.

Äldrerådet deltar i evenemang som ordnas i staden. Rådet siktar på att delta i Borgådagarna 10.-11.6.2023. 

Aktiviteter som når seniorer under Äldreveckan Vi planerar evenemang för Äldreveckan med olika aktörer. Antalet evenemang under en vecka kan minskas och 
koncentreras. Det beaktas sådant innehåll som fungerat bra och som når så många som möjligt. Tillsammans med olika 
aktörer ordnar vi evenemang för Äldreveckan 1.-8.10.2023, som når kommunens seniorer så brett som möjligt. Det 
nationella temat ”Gör ett nummer av åldern" kommer att beaktas vid genomförandet. 

Andra aktiviteter än veckan för äldre ordnas 
också

Några öppna evenemang relaterade till seniorernas välbefinnande ordnas per år. Innehållet och platsen för evenemangen 
klarnar senare.

En fungerande modell och ett smidigt sätt för 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

I början av året 2023 uppgörs verksamhetsplanen och godkänns verksamhetsberättelsen för 2022. 
Verksamhetsberättelsen för år 2023 godkänns i januari 2024. 
Verksamhetsplan för 2024 görs under december mötet. 


