Till Vörå Kommun´s beslutsfattare
Vi vill, genom denna budkavle, framföra våra tankar om framtiden till de
beslutsfattande.
Vi anser:
1. Att kommunen bör arbeta för att en välfungerande central för social- och
hälsovårdstjänster blir kvar i kommunen även inom ramen för det nya
välfärdsområdet.
2. Att all service i kommunen skall vara lätt tillgänglig och anpassad även för de
äldre och handikappade.
3. Att kommunens delcentra kan göras mera trivsamma genom välskötta vägar
och gångbanor, gräsmattor och planteringar, rastplatser med bänkar,
parkeringsplatser, lekparker, vadringsleder etc.
4. Att kommunens äldrepolitiska strategi bör uppdateras. Att inom ramen för det
nya välfärdsområdet utarbeta en klar strategi för olika boendeformer för de
äldre och i slutändan också erbjuda den äldre befolkningen bostäder och
service till ett skäligt pris. Vi vill se olika boendeformer, som beaktar att de
äldres behov ändrar med åren.
5. Att vi pensionärer vill ses som den samhällsresurs vi är, inte som en växande
kostnadspost. Vi vill hela tiden lära nytt, särskilt inom it. Vi vill få respekt för det
stora, frivilliga arbete vi gör i olika föreningar och organisationer, bland barn
och unga och när vi hjälper varandra på ålderns höst. Kommunen bör aktivt
stöda utbildning och tillhandahålla internet- och it-handledning för seniorerna.
6. Att vi vill se en smidigare övergång mellan arbete och pensionering. En
successiv nedtrappning i arbetslivet är till nytta på arbetsplatsen, för den som
skall pensioneras och för den som kommer efter. Kunskaper och erfarenheter
kan tas till vara och tomrummet efter arbetslivet, som många upplevt när
arbetslivet slutar abrupt, kan undvikas.
7. Att påverkansorganen (äldreråd, råd för personer med funktionsnedsättning,
ungdomsråd) som behandlar servicen för deras respektive ålderssegment i
beredningsskedet och före styrelse eller fullmäktige tar ett beslut skall ett
utlåtande om beslutsförslaget begäras av påverkansorganen. På sina möten
kan påverkansorganen även behandla ärenden som uppstått av egna initiativ
och som de bedömer vara av betydelse för de befolkningsgrupper de
representerar. Till uppgifterna hör exempelvis ställningstaganden, att ta
initiativ och ge utlåtanden.
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