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1 Förberedelse och förutseende inför
åldrandet ökar kommuninvånarnas
välbefnnande.
90 % av personer över 50 säger att man
ska förbereda sig inför åldrandet.
(Centralförbundet för de gamlas väl 2018)
Att förbereda sig inför åldrandet innebär
förebyggande och förutseende för att
ålderdomsskedet ska vara så gott, högkvalitativt
och tryggt som möjligt. Förutom självständig
förberedelse inför åldrandet (ekonomin, tryggt
boende, hälsa, socialt liv, juridiskt förutseende)
ska kommunerna stödja sin åldrande befolkning
genom att erbjuda stimulerande verksamhet,
kultur samt motions- och välbefnnandetjänster
för att förebygga att verksamhetsförmågan
försvagas i förtid. Åldrande personers
välbefnnande ska dock betraktas som helhet, och
lösningar ska i större utsträckning hittas
bland förebyggande åtgärder.
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2 Mellanformer av boende ska
utvecklas i alla kommuner.
I största delen av landet har man inte
ansökt om bidrag för en enda
mellanformsbostad under de senaste 15
åren.
(Miljöministeriets rapport om mellanformsboende för äldre,
2020)

Tryggt boende ska säkerställas, och man ska
utveckla olika boendemodeller för att åldrande
personer ska kunna välja den boendeform
som passar bäst för dem. Kommunerna och
samkommunerna ska förutse och förbereda sig
för åldrande personers boendebehov bättre än
förut och i sin planering beakta de möjligheter
som mellanformsboendelösningar erbjuder.
Det behövs tillgängliga lokaler som möjliggör
gemenskapsanda samt möjligheter till individuellt
boende med hjälp av hemservice.
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3 Servicesedeln stödjer äldre
kommuninvånares
självbestämmanderätt.
64 % anser att servicesedeln borde
utnyttjas mer i hälsotjänsterna.
(HALI rf:s enkät, oktober 2020)

Särskilt för äldre personer är det viktigt att de ska
ha möjlighet att välja en serviceproducent som
de upplever erbjuda högkvalitativ service där de
blir uppskattade. Servicesedeln borde därför tas i
bruk för äldre personer i varje kommun så att den
vore ett reellt alternativ för alla äldre personer
oberoende av inkomstnivån.
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4 Organisationernas expertis
och verksamhet i vardagen är
nödvändiga.
Social- och hälsovårdsorganisationerna
styr 500 000 frivilliga aktörers arbete,
som har ett betydligt nationalekonomiskt
värde.
(SOSTE:s organisationsbarometer 2020)

Utan hundratals social- och hälsovårdsorganisationer,
medborgarorganisationer och sociala företag samt
de frivilliga och anställda som arbetar inom dem
skulle tjänster som stödjer fnländarnas välmående
inte existera. Hjälp med låg tröskel, kamratstöd,
produktion av välbefnnandetjänster och stöd för tryggt
hemmaboende skulle lamslås, om organisationernas
verksamhet i kommunerna minskade.
I kommunerna ska utses en organisationskoordinator
som stödjer gemensam utveckling mellan kommunerna
och medborgarorganisationerna. Dessutom ska
representanter av seniororganisationer som är
verksamma i kommunerna i större
utsträckning tas med i kommunernas
äldreråd.
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5 Lättanvänd teknologi stödjer äldre
kommuninvånares delaktighet.
Nästan en halv miljon äldre personer är
utanför digitjänster och en stor del är
intresserad av digitjänster.
(VALLI ry: Ikäteknologiakeskus)

Det digitala och teknologin kan vara till mycket
glädje och hjälp och erbjuder äldre personer
möjlighet att aktivt delta som kommuninvånare.
Kommunen ska se till att dess elektroniska
system är tillgängliga, lättanvända och åtkomliga,
till exempel social handledning, servicesedlar,
tidsbokningar inom hälsovården, planläggning,
kommunstyrelsens och fullmäktigens protokoll.
Användarnas behov ska beaktas genom att
man hör dem och tar med dem i utvecklingen
av tjänsterna. De äldre är en viktig resurs
för kommunerna och deras delaktighet som
kommuninvånare ska tryggas.

