
 

Ta kontakt 

Äldrerådet i Lovisa stad 2021–2025 

 

Immo Stenberg, ordförande 044 320 1604 

Petri Hyvönen  040 049 0705 

Lea Turunen   044 343 1943 

Kristina Lindfors  050 341 5012  

Anja Husu   040 724 0091 

Monica Wiik   040 553 9081 

Tord Carlström  040 809 4337 

Annika Lindfors  050 558 8396 

Nina Björkman-Nystén  040 544 2293 

Håkan Karlsson  040 030 5712 

 

Sekreterare:  serviceansvariga för tjänster för seniorer 

tfn 0440 555 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Äldrerådet 

     2021–2025 

 



 

 
 
 

SENNI, servicerådgivning för seniorer 

040 575 3147 (vardagar kl. 9–12) 

senni.helppi@loviisa.fi 
 

SENNI, servicerådgivning för seniorer 

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa 

Öppen mån.–fre., kl. 9–12 
 

Vad?  

• Äldrerådets verksamhet baserar sig på äldreomsorgslagen från 

2013. 

 

• Äldrerådet i Lovisa stad verkar för att säkerställa 

Lovisaseniorernas möjligheter att delta och påverka. 

 

• Äldrerådet för in seniorernas perspektiv i stadens tjänster och 

stadsplaneringen. 

 

Hur? 

• Stadsstyrelsen utser äldrerådet. För varje ordinarie ledamot 

utses en personlig ersättare. 

 

• Äldrerådet sammanträder vanligtvis 2–6 gånger om året. 

 

Mål 

• Att säkerställa den äldre befolkningens möjligheter att delta i 

och påverka planeringen och genomförandet av verksamhet 

samt beslutsfattandet. 

 

• Att uppmuntra äldre personer att använda sina egna resurser 

till förmån för sig själva och sitt samhälle. 

 

 

Uppgifter 

• Att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och den 

äldre befolkningen tillsammans med olika kommunala organ. 

• Att främja den äldre befolkningens jämlika deltagande i 

samhällets olika verksamheter. 

• Att främja den äldre befolkningens förmåga att klara sig inom 

olika verksamheter i samhället, såsom boende, social- och 

hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsaktiviteter och andra 

tjänster. 

• Att påverka planeringen och genomförandet av miljön så att de 

offentliga lokalerna även lämpar sig för personer vars rörelse-

förmåga och funktionsförmåga är begränsad på grund av ålder, 

skada eller sjukdom. 

• Att följa det offentliga beslutsfattandet ur den äldre 

befolkningens perspektiv för att ordna och förbättra tillgången 

till tjänster, stödåtgärder och andra förmåner som är särskilt 

avsedda för äldre personer. 

• Att främja möjligheterna för äldre personer att delta i och 

påverka stadens beslutsfattande till exempel genom att utse 

representanter till stadens organ. 

• Att komma med initiativ och framställningar samt ge utlåtanden 

till myndigheter i frågor som berör åldrande. 

• Att sköta övriga uppgifter som hör till äldrerådets 

ansvarsområde och som bestäms av stadsstyrelsen. 


