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Rådet för personer med funktionsnedsättning: Utlåtande angående planer på en strategi för Kronoby

kommun år 2025

1) Bästa med Kronoby just nu:

Det bästa med Kronoby är att det finns egna boenden och dagverksamhet för personer med

funktionsnedsättning. Hälsovård, service samt stöd finns nära invånarna och det finns ansvar för och

omtanke om medmänniskan. Därutöver nämndes vilja till problemlösning, företagaranda och aktiva

föreningar samt ett eget råd för personer med funktionsnedsättning.

2) Vilka är utmaningarna/de stora omvälvningarna i världen/för Finland år 2025?

Det största hotet i världen är risken för krig och naturkatastrofer och att det som följd av detta inte

finns tillräckligt med mat, mediciner, vård, jämlikhet och omtanke om andra. En ekonomisk

depression skulle få svåra följder även i Finland. Det mest positiva är att samarbetet i de nordiska

länderna har ökat.

3) Vad påverkar Kronoby år 2025/vilka är de största yttre faktorerna att beakta?

Kommunens befolkning (inflyttning/utflyttning och åldersstruktur) har stor betydelse samt

möjligheten att ha ett arbete och få vård i sin egen hemkommun eller på pendlingsavstånd. Dessa

har betydelse för kommunens ekonomi som delvis styrs av landets och EU:s lagstiftning. Andra

faktorer som påverkar Kronoby kan vara att landskapstillhörigheten inte har klarlagts och att SOTE-

reformen inte har kunnat genomföras och närheten till vård- och service har försämrats. Språket

kommer att ha stor betydelse för Kronobys svenskspråkiga befolkning.

4) Vad vill Kronoby vara år 2025?

Ekonomin i Kronoby är år 2025 stabil. Kronoby har lyckats vända trenden och få folk att flytta in samt

nya företag att etablera sig i kommunen. Kommunen har en framåtanda och hänger med i

utvecklingen. Kronoby erbjuder god vård och service på alla områden men speciellt för sjuka, gamla

och funktionshindrade. Kommunen sjuder av liv med både talkoanda och fritidsmöjligheter i en

naturnära och trygg miljö, vilket ger en god image utåt.

5) Vad behöver vi göra för att uppnå målen i punkt 4?

Kommunen behöver en strategi och handlingsplan samt vilja att lära sig av andra länder och

landskap. Kommunen behöver även skapa en positiv image, och atmosfär som en attraktiv

boendekommun, där även skolans roll som fostrare av framtidens kommuninvånare beaktas.

Kommunen satsar på närservice som friska skolor, språkbad, äldrevård, sommararbetare,

företagsamhet och en nöjd personal. Kommuninvånarna tar eget ansvar och satsar på talkoanda och

samarbete mellan kommunens olika byar.


