
 

 
 
Budkavel till Korsholms kommun från Korsholms pensionärsförening och 
Kvevlaxnejdens pensionärsklubb 
 
Information och ekonomiskt stöd    
Vi önskar att en informationsserie om det nya Välfärdsområdet ordnas för pensionärer och 
deras anhöriga via Vuxeninstitutet.  Äldre behöver även få information om vilka stöd som finns, 
vilka kostnader som uppbärs för hemservice av olika slag och grad samt hur räknas 
kostnaderna ut för den enskilda pensionären den dag då effektiverat serviceboende behövs. 
Även i tidningen KORSHOLM INFORMERAR kan ingå artiklar, som berör pensionärerna.  
Föreningarna bör fortsättningsvis få årliga kommunala bidrag för att de skall kunna medverka 
till en bättre vardagstrivsel och gemenskap och sålunda motverka känslan av ensamhet och 
isolering. Välfärdsutskottet bör även engagera sig i uppgiften hur alla skall nås.  
 
Boende 
Vi vill att Korsholms bostäder ab stegvis tar över pensionärshemmen, med början från år 2023. 
Först Helsinghörnan och Weikarshemmet och därefter i tur och ordning Kvevlax, Solf och 
Petsmo pensionärshem. Samtliga upprätthålls idag av föreningar. Då skulle kommunen få 
tillgång till hyresbostäder i byarna, vilket många politiker efterlyst. Vi vill se olika boendeformer 
som beaktar att de äldres behov ändrar med åren.   
 
Åldersdiskriminering  
Åldersdiskriminering bör motverkas. Ta modell av uppropet: ” Pensionär-vet du att du behövs”?   
som Finlands Seniorvård har.  
Samma tankar borde genomsyra all kommunal verksamhet och för att nå det bör såväl 
tjänstemän, kommunalt anställda och förtroendevalda ges en grundlig genomgång i vad 
åldersdiskriminering (ålderism) är = två föreläsningseftermiddagar på vuxeninstitutet.    
För pensionärerna föreslås rabatterade föreläsningar och kurser förutom gratis IT kurser som 
nu ordnas. Det är viktigt att alla kommuninvånare bibehåller en aktiv kontakt till det som är 
aktuellt i samhället. Dessutom skapas gemenskap och ensamheten, som blivit en plåga i 
samhället idag, motverkas. Att ensamhet skapar många hälsoproblem är väl känt.  
   
Tjänsteförmedlingsföretag och koordinator för frivilligarbete  
Vi föreslår att kommunen via företagarföreningen och Vuxeninstitutet gör en kartläggning och 
informerar om möjligheten att skapa ett tjänsteförmedlingsföretag som engagerar pensionärer 
för olika uppdrag. På detta sätt aktiveras många yrkeskunniga pensionärer för olika uppdrag. 
Se exempel företaget, Finlands Seniorvård. Vi föreslår också att kommunen anställer en 
koordinator för frivilligarbete som håller kontakt med alla organisationer i kommunen som har 
volontärer samt samordnar stöder och handleder dem.     
 
Handlingsprogrammet för äldre i Korsholm 2015-2030 
bör uppdateras då omorganisationen av hälso och socialvårdens ansvar överförts från 
kommunen till Välfärdsområdet.  
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