
Stöd och Omsorg 

I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av vård och omsorgsstöd. Äldre är långt ifrån en 

homogen grupp. Skillnaderna i villkor, behov och preferenser inom gruppen är självklart lika stora 

som mellan befolkningen i sin helhet. För många medför dock åldrandet en minskad förmåga att 

självständigt kunna hantera sin vardag. Enligt prognosen för det kommande decenniet förväntas 

knappt hälften av befolkningen i Torekov vara över 65 år och andelen över 86 år öka väsentligt.  

Insatser behöver göras för att tillgodose de äldres behov. Ytterst handlar det om att erbjuda en god 

livsmiljö där ledorden är trygghet, gemenskap, delaktighet och rätten att välja.  

Såväl tillgänglighet som närhet till vård och omsorg behöver öka och stärkas. Behovet av 

seniorbostäder* måste tillgodoses.  Den fysiska miljön kan med fördel förbättras ur ett 

funktionsnedsättningsperspektiv. Önskan av mötesplatser måste tillfredsställas.  

Inriktningsmål 

• Alla invånare känner till de trygghetstjänster kommunen erbjuder. 

• Den fysiska miljön är tillgänglighetsanpassad. 

• Det finns distriktssköterskemottagning. 

• Det finns senior-/trygghetsboende. 

• Det finns ett äldreboende.  
 

Strategier 

• Förutsättningar skapas för etablering av ett senior-/trygghetsboende. 

• Privata vårdgivare stimuleras att etablera sig. 

• Det offentliga rummet i centrala delen inventeras ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett 
åtgärdsprogram upprättas.  

• Trygghetstjänsten lyfts fram som en resurs.  

• Förutsättningarna för ett äldreboende utreds.   
 

Förslag 

• Etablera en distriktssköterskemottagning. Det skulle öka den lokala servicen samtidigt som 
besökstrycket på vårdcentralerna i kommunen skulle minska.  

• Stimulera vårdgivare att etablera sig. 

• Initiera ett senior-/trygghetsboende. 

• Bygg ut anhörigstödet, med en lämplig träffpunkt.   

• Analysera och fördjupa befolkningsprognoser utifrån frågan om boenden för äldre. 
Erfarenheter visar att det finns många, både i och utanför kommunen, som lockas av att 
bosätta sig och åldras i Torekov, med sitt attraktiva geografiska läge. 

• Påbörja även dialog med målgrupper som har intresse av sådana boenden på sikt. 

• Erbjud hälsofrämjande aktiviteter för äldre t. ex.  genom att iordningsställa fysiska 
mötesplatser, anlägga hälsostigar mm. 

• Ha beredskap för hur det ökade personalbehovet ska mötas.     

• Erbjud hemtjänstpersonalen en funktionell och trivsam möteslokal. 

• Identifiera kollektivtrafiken utifrån ett funktionshinderperspektiv (linjedragning, turtäthet, 
hållplatsers placering, markeringar, mm)     

• Satsningarna på nya gång/cykelvägar ska innefatta funktionshinderperspektivet.  



• Förbättra underhållet av allmänna utrymmen - som gator, trottoarer, g/c-vägar ur såväl 
trygghets, säkerhets- som tillgänglighetsperspektiv. 

• Lyft frågor om byns tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv med Handikapprådet, 
Region Skåne, Trafikverket, Länsstyrelse m fl. 

• Förbered för och delta aktivt i av Regions Skåne initierade arbete med förbättrade 
kommunikationer på landsbygden. 

• För att underlätta allas möjligheter att vistas och förflytta sig nära och längs med havet bör 
lämpliga ytor kunna hård-göras, för promenader med t ex rollator eller rullstol.    

• Trygghetstjänsten presenteras i material till hushållen.  

• Etablera ett äldreboende. 
  

 

 *Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftningen 

(äldreboende). Dessa brukar benämnas trygghetsboende och seniorboende. Gemensamt är att 

bostäderna är avsedda och anpassade för personer över en viss ålder. Boendena är funktionellt 

utformade, har gemenskapslokaler och flertalet har dagligen personal på plats. Sedan den 2 april 

2019 finns möjligheten för enskilda att få ett biståndsbedömt trygghetsboende.  

 

 

 

 

 

 

 


