
Budkavle till Kronoby kommun den 16.5.2022 
 

1. Samhällsplanering 

Vi vill att Kronoby kommun beaktar den åldrande befolkningens behov vid planering 

av bostäder och områden. En fungerande närservice bör upprätthållas till skäligt pris 

med hälsovård, apotek och affärer, samt möjligheter till socialt umgänge i en miljö 

som är anpassad för de äldres vardag. 

 

2. Information och kommunikation 

Kommunens informationsstrategi bör beakta också oss äldre.  Lättillgänglig 

information om aktuella ärenden i nyhetsbrev och e-postlista, samt genom 

regelbundna medborgarträffar som främjar samarbetet mellan kommunen och 

föreningarna. 

 

3. Digitaliseringen av samhället 

Kommunen bör aktivt stödja utbildning och it-handledning för äldre i användningen 

av internet och digitala tjänster. Många är nu beroende av andras hjälp för att kunna 

uträtta sina ärenden digitalt i kontakten med vårdinstanser och myndigheter. 

 

4. Äldres aktiviteter 

Kommunen kunde stödja hälsofrämjande motion för seniorer genom att slopa sina 

egna hallhyror och tillhandahålla en bouleplan i Kronoby för spel under sommaren. 

Kostnadsfria samlingsutrymmen i kommunens lokaler för föreningarnas 

månadsmöten och andra aktiviteter med många deltagare , skulle ge föreningarna 

större möjlighet att ordna tillställningar med ett mera varierat innehåll för oss äldre. 

 

5. Social- och hälsovård 

Kronoby kommun bör sträva till att trygga tillräckligt med vårdplatser i kommunen , 

med service på vårdtagarnas eget språk , vilket är avgörande för de äldres livskvalitet 

och möjlighet till kontakt med de anhöriga. Därtill behövs tillräckligt med 

intervallplatser  och anhörigvikarier för att avlasta de anhöriga som sköter sina äldre 

och sjuka hemma. 

Vårdpersonalen bör stödjas i att arbeta i Kronoby kommun, för att möjliggöra  

tillgång till personal och en god vård även i framtiden. 

Kommunen kunde försöka påverka att en utökad screening för olika cancerformer 

skulle genomföras upp till en högre ålder än nu. Möjlighet till regelbundna 

årsgranskningar av de äldres tänder borde höra till kommunens tandvård. 

 

6. Delaktighet 

Vi pensionärer vill ses som den samhällsresurs vi är, vi står fortfarande till tjänst i 

arbetet för en trygg och fungerande framtid för oss alla, gamla som unga. 

Ta oss aktivt med i planeringen och verkställandet av det fortsatta samhällsbygget! 
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