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Definition: I enlighet med äldreomsorgslagen 
(980/2012) avses med äldre befolkning den del av 
befolkningen som är i en ålder som berättigar till 
ålderspension. 

 

VÄGGTAVLA –  PRAKTISKA RÅD FÖR ÄLDRERÅDET

1. Lämna in initiativ, förslag och gör 

framställningar till 

 nämnden/direktionen  

 förvaltningen  

 revisionsnämnden 

 

2. Ge utlåtande  

 på begäran och eget initiativ om aktuella 

ärenden i kommunen 

 

3. Var uppdaterad på kommunens budget, 

verksamhetsplan samt budgetuppföljningar, 

statistik och rapporter som har betydelse för 

den äldre befolkningen. Be regelbundet 

tjänsteinnehavare berätta om ämnet. Om det i 

kommunen finns ett äldreombud - samarbeta!  

 

4. Ge föredragande/sekreteraren i uppdrag att 

träffa tjänsteinnehavare 

 

5. Bilda ett arbetsutskott för att kunna reagera 

snabbt. Välj till utskottet max 3-4 personer 

minst ordförande och föredragande/ sekreterare 

 

6. Gör upp en tidsplan för arbetet i äldrerådet, 

 när mötena hålls och preliminärt vad som skall 

behandlas 

 

7. Arrangera gemensamma träffar med nämnder, 

andra råd (t.ex. handikapprådet), servicehusens 

invånarråd och eventuell organisation/organ för 

närdemokrati t.ex. byaråd 

 

8. Arrangera möten och gemensamma träffar 

med  

 organisationer 

 tjänstemän 

 

9. Gör broschyrer och en hemsida. Se till att 

dessa är konkreta och till sitt innehåll 

intressanta för den äldre befolkningen. Se till att 

uppgifterna på hemsidan underhålls och lätta 

upp dem nu och då 

 

10. Fixa en initiativlåda och ta med den till alla 

publika tillfällen. Ställ lådan stationärt på en 

säker plats i offentliga utrymmen 

(kommunhuset, biblioteket) 

 

11. Se till att det finns uppgifter om äldrerådets 

aktuella händelser bl.a. i biblioteket 

 

12. Ordna medborgarrådsmöten  

 föreläsningar (när man vill informera och höra 

den äldre befolkningens åsikter om aktuella 

ärenden som berör dem)  

 happening (när avsikten är att göra äldrerådet 

känt och få kännedom om den äldre 

befolkningens behov) 

 

13. Håll möten på andra ställen än i 

kommunhuset (samtidigt träffar man 

representanter för den äldre befolkningen och 

får information om enhetens situation), t.ex. i 

 servicehuset  

 kommunens enheter 

 organisationernas utrymmen 

 

14. Skapa kontakter med de lokala medierna 

 

15. Gör pressmeddelande som kan intressera ”den 

stora publiken” 

 om initiativ, utlåtande, ställningstagande och 

händelser 

 

16. Samarbeta med andra äldreråd för att få nya 

idéer  

 besök i andra kommuner 

 gemensamma forum och möten på 

landskapsnivå 

 gör resor för att bekanta er med aktuella 

ärenden 

 

17. Initiera egna undersökningar 


