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DIARIENUMMER

KS/2016:234-730

Äldreplan 2016–2020 för Burlövs kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 91

Syfte med äldreplanen
Äldreplanen ska säkerställa att äldres behov, intressen, delaktighet och inflytande beaktas i
kommunens olika verksamheter och planering.
Äldreplanen ska fokusera på samverkan av kommunövergripande karaktär, förvaltningsintern samverkan samt samverkan med externa samhällsaktörer i syfte att ge äldre kommuninvånare möjlighet att delta i samhällslivet på samma villkor som övriga medborgare.
Äldreplanen ska fungera som vägledning då styrelser, nämnder och utskott ska fatta beslut
samt i förvaltningarnas dagliga arbete.

Äldreplanens omfattning
Äldrefrågor är hela kommunens ansvar och arbetet med äldrefrågor ska vara av strategisk
och övergripande karaktär och omfatta hela kommunens kompetensområde.
Äldreplanen ska omfatta frågor som rör samhällsplanering, tillgänglighet, boende, kultur
och fritid, kollektivtrafik, medborgerligt deltagande och inflytande, kommunikation och
teknik samt vård och omsorg.

Uppföljning
Äldreplanen är en långsiktig plan som sträcker sig över 5 år. Äldreplanen ska kontinuerligt
ingå i kommunens plan- och budgetarbete.
Respektive nämnd ansvarar för att uppföljning sker inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljningar.

Medborgarens ansvar och delaktighet
Som medborgare har man ansvar för sin livssituation och har rätt att utifrån sina förutsättningar leva det liv som man vill. Viktiga hörnstenar för hälsa är fysisk aktivitet, rätt kost,
social gemenskap och delaktighet i samhället. Genom tydlig information om olika former
av omsorg, service, omvårdnad, rehabilitering, sociala och kulturella aktiviteter, träning
mm ges medborgaren möjlighet att planera sitt liv som äldre.

Boende och närmiljö
Äldre ska ges ökat inflytande över kommunens fysiska planering, exempelvis vid upprättande av detaljplaner. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
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Äldre ska kunna leva, bo och verka i trygga närmiljöer, vilket ställer krav på att kommunen
beaktar trygghetsaspekten vid byggandet av nya bostäder, bostadsanpassning av äldre
bostäder samt vid planering av offentlig miljö. Tillgängligheten för äldre ska vara en prioriterad fråga och tillgång till goda kommunikationer är viktigt för att äldre fullt ut ska kunna
delta i samhällslivet. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
Vid planering av bostadsbebyggelse samt närmiljö ska kommunen särskilt beakta tillgänglighet för äldre samt se till att äldre ges möjlighet att i så hög utsträckning som möjligt välja
sin boendeform. Blandad bostadsbebyggelse ska eftersträvas för att motverka segregation
och för att gynna äldres delaktighet i det övriga samhällslivet. Kommunen ska utveckla
samarbetet med såväl det kommunala bostadsbolaget som med privata aktörer. Socialnämnden och kommunstyrelsen är ansvariga nämnder.
Äldre ska ges möjlighet att i hög utsträckning som möjligt kunna välja det boende som passar dem bäst. Kommunen ska ansvara för att det finns ett brett utbud vad gäller olika boendeformer. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
Som medborgare har man ett eget ansvar för sin boendesituation. Många äldre bor i bostäder som inte fungerar lika bra när man blir äldre och kan behöva stöd och hjälp på
grund av funktionsnedsättningar. Man bör i god tid fundera över vilket boende man önskar
när man blir äldre och kanske flytta till en mer tillgänglig bostad medan man är så pigg att
man själv kan välja.
Boendeformer
Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud vad avser boendeformer för äldre. Detta innebär att kommunen ska skapa goda förutsättningar för kvarboende, verka för att det, vid
behov, finns bostader som är anpassade för äldre, t.ex. trygghets-/seniorboende. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
Kommunen ska göra satsningar på boenden anpassade för specifika målgrupper, exempelvis personer med demenssjukdom samt psykiskt sjuka äldre. Kommunstyrelsen är ansvarig
nämnd.
Ordinärt boende
De flesta äldre önskar bo kvar hemma så länge som möjligt. Kommunen ska verka för att
möjliggöra detta bl.a. genom förebyggande fallprevention, möjlighet till stöd i hemmet i
form av hemtjänst, hemsjukvård och servicetjänster och möjlighet till bostadsanpassning.
Socialnämnden är ansvarig nämnd.
Särskilt boende inklusive parboende
Kommunens särskilda boende ska hålla en hög kvalitet och särskilda satsningar ska göras
för grupper med särskilda behov. Socialnämnden är ansvarig nämnd.
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Kommunen ska erbjuda parboende; en boendeform som gör det möjligt för par att fortsätta att bo tillsammans, även om den ena parten har behov av mer omfattande vård och
omsorg än vad som kan tillgodoses i det egna hemmet. Socialnämnden är ansvarig nämnd.
Närmiljö
Kommunen ska i sin planering av offentliga miljöer beakta äldres behov. Det bör finnas
tillgång till goda kommunikationer samt ett brett och varierat serviceutbud. Vidare ska det
finnas tillgång till grönområden samt möjligheter till fysisk aktivitet i närområdet. Trygghetsaspekten är viktig och därför ska kommunen kontinuerligt se till att det finns en väl
fungerande belysning utomhus och att trottoarer samt cykel- och gångstråk regelbundet
inventeras och åtgärdas. Kommunen ska även utöva tillsyn gentemot privata fastighetsägare. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
Kollektivtrafik
Kommunen ska bevaka invånarnas intressen och önskemål avseende kollektivtrafikens
linjesträckningar i samarbete med Skånetrafiken. Det bör finnas hållplatser i anslutning till
vård- och omsorgsboenden, serviceinrättningar av olika slag samt gemensamhetslokaler
och mötesplatser. Vad gäller boende utanför tätorten ska möjligheten att ta sig till tätort
och service särskilt beaktas i dialogen med Skånetrafiken. Pensionärer reser ibland på
andra tider än förvärvsarbetande och studenter, vilket också ska beaktas. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
Utökad service för gruppen äldre
Kommunen erbjuder tjänster såsom diverse sysslor hemma hos pensionärer, såsom exempelvis gardinuppsättning, lampbyte och uppsättning av tavlor. Socialnämnden är ansvarig
nämnd.
Trygghet och säkerhet
Kommunen ska aktivt utveckla samarbetet med räddningstjänsten så att kommunen upplevs som trygg och säker för gruppen äldre.
Kommunens arbete inom området trygghet och säkerhet för äldre ska präglas av förebyggande förhållningssätt. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen i samarbete med övriga
nämnder.

Samhällsliv och kultur
Äldre ska ges fullgoda möjligheter att vara med och påverka i olika frågor samt delta i kultur- och samhällsliv. Kommunen har ett särskilt ansvar för att skapa mötesplatser för äldre,
men också för att ideella krafter och organisationer ska ges förutsättningar till egna initiativ
i samverkan med kommunen eller i utomkommunal regi. En del äldre kan riskera social
isolering och kommunen ska särskilt uppmärksamma dessa grupper vid planering och uppföljning. Mångfalds- och integrationsfrågor ska också ges fokus. Utbildnings- och kulturnämnden är ansvarig nämnd.
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Delaktighet och inflytande
Kommunen ska samråda med Kommunala pensionärsrådet och andra intresseorgan i
äldrefrågor. Kommunen erbjuder också möjligheter till delaktighet genom Tyck om Burlöv
och E-förslag. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd.
Mötesplatser
Kommunen ska erbjuda mötesplatser för alla. Det kan dock förekomma inträdesavgifter
eller hyra. Utbildnings- och kulturnämnden är ansvarig nämnd.
Kommunens vård- och omsorgsboenden ska fungera som mötesplatser bland annat genom att erbjuda måltider i restaurangliknande miljöer där pensionärer är välkomna. Kommunen ska också erbjuda aktiviteter på mötesplatser enskilt och i grupp. Socialnämnden
är ansvarig nämnd.
Kulturellt utbud
Kommunen ska ha som ambition att erbjuda ett brett och varierat kulturutbud samt möjligheter till rekreation för äldre. Mångfalds- och integrationsaspekter ska beaktas vid planering av kulturutbud. Vidare ska kommunens utbud för äldre på särskilda boende integreras med den kulturverksamhet som initieras på regional nivå. Utbildnings- och kulturnämnden är ansvarig nämnd i samverkan med socialnämnden.
Biblioteken ska säkerställa att äldre ges tillgång till ett brett och varierat utbud vad avser
litteratur och annan media. Det finns tillgång till teater- och konstutställningar, filmvisning
under dagtid samt musikevenemang. Utbildning- och kulturnämnden är ansvarig nämnd.
Äldre som är bosatta på vård- och omsorgsboende ska ha möjlighet till kulturella aktiviteter och arrangemang. Socialnämnden är ansvarig nämnd.

Hälsa och fritid
I det förebyggande hälsoarbetet ska fokus ligga på att äldre ges goda möjligheter att leva
ett aktivt liv med motion och hälsosam kost. Tillgänglighet avseende möjligheter till fysisk
aktivitet samt ett möjliggörande av ökat inflytande över den egna hälsan är viktiga delar i
detta. Socialnämnden ansvarar för att i samverkan med utbildnings- och kulturnämnden
och kommunstyrelsen utveckla kommunens insatser inom området.
Kommunen ska ge stöd åt vissa grupper av äldre som kan behöva hjälp med att ta ansvar
för hälsa och välbefinnande. Särskilda satsningar ska göras för att nå de grupper som riskerar att inte nås av traditionell information. Socialnämnden är ansvarig nämnd i samverkan
med kommunstyrelsen.
Kommunen ska hålla sig à jour med nya rön inom forskning och framsteg avseende äldre
samt använda sig av nya forskningsresultat i så hög utsträckning som möjligt. Kommunstyrelsen ansvarar för att i samverkan med samtliga nämnder utveckla området.

4/7

BURLÖVS KOMMUN

KS/2016:234

Kommunen ska stödja en utveckling genom vilken äldre ges möjlighet att i så hög utsträckning som möjligt behålla hälsa och välbefinnande långt upp i åren. Kostvanor, fysisk aktivitet samt psykosociala faktorer är ofta avgörande. Särskild tonvikt ska läggas vid det förebyggande arbetet. I detta gäller det att fånga upp de grupper som generellt löper större
risk att drabbas av ohälsa. Socialnämnden är ansvarig nämnd.
Motionsanläggningar
Kommunen ska erbjuda tillgång till motionsanläggningar såväl inom- som utomhus. Utbildnings- och kulturnämnden är ansvarig nämnd.
Det hälsosamma åldrandet
Kommunen ska skapa förutsättningar för att äldre ska kunna leva hälsosamt och kunna
förebygga sjukdom och annan ohälsa. Detta förutsätter en aktiv samverkan med andra
samhällsaktörer på kommunal, regional och nationell nivå. Socialnämnden är ansvarig
nämnd.

Kommunikation och teknik
Kommunen ska säkerställa att all information är tillgänglig för olika grupper av äldre och att
det finns tillräckligt med information om de verksamheter som riktar sig till äldre. Vidare
ska kommunen se till att det finns ett brett utbud av informationskanaler, såsom hemsida,
lokaltidning, mobilappar, anslagstavlor, broschyrer m.m. Kommunen ska utveckla tjänster
inom området välfärdsteknologi med syfte att bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet
och självständighet. Kommunstyrelsen ansvarar för att i samverkan med utbildnings- och
kulturnämnden samt socialnämnden utveckla kommunens arbete inom området.
Välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Den kan även stödja eget boende och
förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknik kan också bidra till
bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn samt vara samhällsekonomiskt
lönsamt.
Välfärdsteknologi som kan bidra till ökad trygghet är till exempel användning av trygghetslarm, mobiltelefon, mobila larm med GPS-funktion, bildporttelefon och webbkamera för
tillsyn.
Välfärdsteknologi som kan bidra till ökad aktivitet och delaktighet i samhället kan vara användning av internettjänster, videokommunikation, teknikstöd för påminnelse och struktur
i vardagslivet.
Välfärdsteknologi som kan stärka personer med funktionsnedsättning till ett självständigare liv kan vara användning av förflyttningshjälpmedel, kognitiva hjälpmedel som till exempel medicinpåminnare, produkter för fjärrstyrning av till exempel TV, belysning, dörrautomatik. Det kan också vara användning av IKT-tjänster (informations- och kommunikat-
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ionsteknik) och produkter som underlättar inköp, bankärenden och kontakter med myndigheter.
Välfärdsteknologi som kan vara stöd till anhöriga kan vara användning av IKT-tjänster som
stödjer kommunikation med andra anhöriga eller vård- och omsorgspersonal. Det kan även
vara användning av personlyftar och passagelarm.
Välfärdsteknologi kan vara mobilapplikationer, skapade i syfte att stödja människor i sin
vardag. Appar med piktogram kan hjälpa människor med kognitiva funktionsnedsättningar
i sin kommunikation.
Välfärdsteknologi som kan bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för
personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning kan vara användning av
dörrautomatik till hiss och entrédörrar, digitala lås, interaktiva skrivtavlor, digitala pennor
och applikationer till smarta mobiler.
Kommunen ska se till att det finns olika välfärdtjänster inom det teknologiska området som
underlättar för gruppen äldre att leva ett självständigt liv.
Inom kommunen ska modern teknik användas för att även äldre med stora tillsynsbehov
ska kunna bo kvar hemma. Olika tekniska lösningar ska hjälpa äldre att känna trygghet i
vardagen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att i samverkan med socialnämnden utveckla kommunens
arbete inom området.
Kommunens webbplats
Kommunens webbplats ska vara lättillgänglig och lättnavigerad och det ska finnas anpassning för exempelvis synsvaga och hörselskadade. Kommunstyrelsen ansvarar för att i samverkan med utbildnings och kulturnämnden samt socialnämnden utveckla kommunens
arbete inom området.
Medborgarservice
Äldre kommuninvånare ska kunna vända sig till kommunens Medborgarservice med olika
frågor. Medborgarservice ska bistå med service och information samt lotsa vidare till
kommunens handläggare och övriga tjänstemän vid behov. Kommunstyrelsen ansvarar i
samverkan med utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden.

Omsorg och stöd
Kommunen ska erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet. Brukarperspektivet ska vara i fokus och individens rätt till medbestämmande och inflytande ska beaktas. Kommunen ska
kunna erbjuda flera alternativ för individanpassade lösningar. Socialnämnden är ansvarig
nämnd.
Det ska säkerställas att kommunens äldreomsorg utförs i enlighet med aktuell lagstiftning.
Äldre, som är i behov av insatser, ska kunna känna sig trygga och säkra i kommunens vård.
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Kommunen ska regelbundet genomföra verksamhetsuppföljningar och kvalitetskontroller
inom äldreomsorgen. Socialnämnden är ansvarig nämnd.
Anhörigstöd
Kommunen ska erbjuda anhörigstöd i form av samtal såväl enskilt som i grupp. Kommunen
ska ha en organisation för anhörigstöd. Anhörigstöd kan ges i olika situationer, det kan röra
sig om sjukdom hos närstående alternativt missbruksproblematik eller våld i nära relationer. Socialnämnden är ansvarig nämnd.
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