
BUDKAVLE 2022 

DRAGSFJÄRDS PENSIONÄRER 

Svenska Pensionärsförbundet har i år startat projektet Budkavle i samband med att man firar sitt femtionde 

verksamhetsår. Målsättning med projektet är att synliggöra Svenska Pensionärsförbundet och påverka 

beslutsfattarna på lokal, regional och nationell nivå. Förbundets nyvalda ordförande Ulla-Maj Wideroos 

säger att tanken är att alla medlemsföreningar ska formulera konkreta önskemål som de framför till sina 

lokala beslutsfattare.  

Lagen (980/2012) förutsätter att varje kommun gör upp en plan för att stödja de äldres välbefinnande, 

hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service 

och närståendevård som äldre personer behöver.  

Kimitoöns kommun har en omfattande och ambitsiös plan för att stödja den äldre 

befolkningen”Äldrepolitiskt program för Kimitoöns kommun 2021 - 2026” godkänd av fullmäktige 8.2.2021. 

Dragsfjärds Pensionärer har valt att, på ett kreativt sätt, syna planen och kommer med konkreta förslag till 

kommunen, dess tjänstemän och politiker. 

 

DET HÄR VILL VI ATT NI GÖR: 

 

INFORMATION / KOMMUNIKATIONSKANAL 

- i god tid på ett enkelt och lättförståeligt sätt anpassad för de som  den berör  

- om stöd för äldre inkluderande ett enda telefonnummer i kommunen till en expert för seniorrådgivning  

-  med möjlighet att träffas fysiskt,  få behövlig  information i pappersformat (folder/flyer) 

 

BOENDE / EGET HEM 

- medverkar till att seniorbostäder byggs så snart som möjligt, med början där behovet är som störst  

-medverka till att placeringen är central med tanke på lättillgänglig service  i området 

  

BOENDEMILJÖN / PLANERING 

- planerar gemenskapboende med mindre lägenheter och service under samma tak 

- planerar vägar och parker så att de är lättillgängliga och lätt framkomliga för de äldre 

 

 



 

Förklaringar med kursiv text 

 INFORMATION / KOMMUNIKATIONSKANAL 

- i god tid på ett enkelt och lättförståeligt sätt anpassad för de som  den berör  

Tex.information om aktiviteter får inte komma med för kort framförhållning;  En pensionär behöver få tid på 

sig för att göra beslut om deltagande, en aktiv pensionär har redan upptagna dagar i sin kalender ... 

- om stöd för äldre inkluderande ett enda telefonnummer i kommunen till en expert för seniorrådgivning  

Alla tjänster som kommunen tillhandahåller skall vara lätta att hitta. Rådgivning och handledning ska 

fungera enlig principen ”allt från samma lucka”. Alla pensionärer lever inte i digital tid, har varken intresse 

eller råd 

-  med möjlighet att träffas fysiskt,  få behövlig  information i pappersformat 

Samtal ”öga mot öga” ger oftast tydligare resultat, lämnar mindre rum för missförstånd. Information i 

pappersformat ger stöd för minnet efter träffen 

 

BOENDE / EGET HEM 

- medverkar till att seniorbostäder byggs så snart som möjligt, med början där behovet är som störst  

Det egna hemmet, inte kommunalt,  stöder självständighet, delaktighet och meningsfullhet. Pensionären 

upplever att hen finns till som värdig medmänniska.  

-medverka till att placeringen är central med tanke på lättillgänglig service  i området 

I praktiken nära till (gångavstånd) all tänkbar service såsom affärer, hälsovård, kollektivtrafik 

 

BOENDEMILJÖN / PLANERING 

- planerar gemenskapboende med mindre lägenheter och service under samma tak 

En egen trygghetsanpassad bostad men ändå tillsammans med andra. Gemensamma utrymmen med 

möjlighet till matservice, frisör, bastu, ledd redskapsgymnastik mm 

- planerar vägar och parker så att de är lättillgängliga och lätt framkomliga för de äldre 

För upprätthållandet av hälsan är det viktigt att den äldre kan vistas tryggt ute i naturen för promenader 

och annan för hälsan befrämjande uteaktivitet. Kartlägga och avhjälpa  läget  i periferin och skärgården 

 

 


