
”Sveriges bästa livskvalitet för seniorer”

Seniorplattformen 
för år 2016-2021

Socialnämndens utgångspunkter, riktning, 
ambitioner och prioriteringar för arbetet 
riktat till kommunens äldre invånare.



Seniorplattform 2016-2021
Seniorplattformen arbetas fram och beslutas av socialnämnden i 
Staffanstorps kommun.
Syftet med seniorplattformen är att formulera grunderna för kom-
munens arbete riktat till äldre invånare i kommunen samt vilka 
prioriteringar socialnämnden särskilt vill lyfta fram under åren.

Seniorplattformen kan användas av verksamheter, personal, för-
eningar, volontärer och andra som berörs av eller är engagerade i 
frågorna.

Seniorplattformen har två viktiga syften:

• tydliggöra socialnämndens utgångspunkter, riktning, ambitioner  
   och prioriteringar inom området

• vara en grund för diskussion med berörda hur man tillsammans    
   kan bidra till arbetet



Att leva sitt liv väl
Socialnämnden vill att Staffanstorps kommun ska ha Sveriges 
bästa livskvalitet för äldre.

Att var och en ska kunna leva sitt liv så väl som möjligt.

Att leva sitt liv betyder att man ska kunna välja sitt liv så mycket 
som bara är möjligt.
Möjligheten att välja blir därför den viktigaste utgångspunkten för 
socialnämndens arbete för kommunens äldre invånare.
Verksamheten som socialnämnden ansvarar för ska präglas av att 
se möjligheter och erbjuda valfrihet och utgå från varje person och 
deras egna tankar om vad som är ett bra liv för just dem.

”Sveriges bästa livskvalitet för seniorer”

Socialnämnden vill:
– bidra till att göra det lätt för varje enskild äldre invånare att 
   leva sitt liv väl



En gemensam angelägenhet
I arbetet med att göra det möjligt för kommunens äldre invånare 
att leva sitt liv väl är många fler än kommunen berörda.
Det kan handla om organisationer, utförare på den privata mark-
naden, det lokala näringslivet, föreningar eller andra invånare.

Utan dessa andra inblandade skulle många valmöjligheter inte 
kunna finnas.

Socialnämnden vill:
– att arbetet med övriga berörda ska präglas av öppenhet, 
   tydlighet och samarbete - i dialog



Fokusområden 2016-2021
Genom utvalda fokusområden vill socialnämnden göra det tydligt 
vilket arbete som är extra viktigt under åren. Det arbete som re-
dan görs idag men som inte nämns ska inte glömmas bort. Det är 
tvärtom så att det arbete som redan görs och som verksamheterna 
hela tiden arbetar med att förbättra är grunden för utvecklingen av 
verksamheten.

Socialnämndens fokusområden år 2016-2021

• Delaktighet, meningsfullhet och social gemenskap
• Fysisk aktivitet
• Bra matvanor
• Förebyggande arbete
• Information och kommunikation
• Samhällets utveckling
• Samverkansparter

Socialnämnden vill:
– att det ska vara lätt att hitta eller skapa en aktivitet som passar
– att det ska vara lätt att hitta ett sammanhang där man känner sig  
   behövd och till nytta

• Delaktighet, meningsfullhet och social gemenskap
Gemenskap med andra är centralt för att människor ska må bra.
Aktiviteter av olika slag är ofta grunden för samvaro med andra. 
Möte med andra och de aktiviteter man gör kan både öka känslan 
av en meningsfull tillvaro men också ge möjligheter till samtal och 
utbyte av tankar och idéer.

De äldre är en stor tillgång i samhället. Alla som har vilja, kraft, 
kunskap och som vill bidra ska kunna göra det.



Socialnämnden vill:
– att det ska vara lätt att skapa eller behålla hälsosamma vanor
– att det ska vara lätt att röra sig på trygga och tillgängliga   
   gångstråk och grönytor

• Fysisk aktivitet
De flesta äldre invånare klarar sig bra själva.
Tillgång till trygga och säkra gångstråk, grönområden och cykel-
vägar är exempel på sådant som underlättar att få eller behålla bra 
motionsvanor. Detta är extra viktigt när rörligheten minskar.

Socialnämnden vill:
– att det ska vara lätt att äta bra mat i trevlig miljö
– att det ska vara lätt att äta mat man tycker om

• Bra matvanor
Maten och måltiden har stor betydelse för att må bra, antingen 
man är sjuk eller frisk.
Viktiga delar av måltiden är dukningen och hur rummet ser ut. 
De måltidstillfällen som kommunen ansvarar för och erbjuder ska 
vara trevliga med god och varierad mat.



Socialnämnden vill:
– att det ska vara lätt att äta bra mat i trevlig miljö
– att det ska vara lätt att äta mat man tycker om

Socialnämnden vill:
– att det ska vara tryggt att vara äldre i Staffanstorp
– att man ska få den hjälp man behöver när man behöver den 

• Förebyggande arbete
Det bästa är att förebygga ohälsa och främja hälsa. Till exempel 
via goda matvanor och motionsvanor eller att det finns platser och 
aktiviteter för gemenskap.
Det är också viktigt att man vet att man kan få hjälp om och när 
man behöver det.
De förebyggande hembesök från kommunen som erbjuds alla invå-
nare som fyllt 80 år är en del i det förebyggande arbetet.

Socialnämnden vill:
– att det ska vara lätt att ta reda på vad som gäller
– att det ska vara lätt att ta reda på vad som är på gång

• Information och kommunikation
Information och kommunikation är allt viktigare i vårt dagliga liv. 
Information från kommunen, kommunens verksamheter och soci-
alnämndens ansvarsområden ska vara rätt och lätt att hitta. 
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För frågor kontakta: Socialförvaltningen, kvalitetsutvecklare, 
Staffanstorps kommun, 
tel: 046-25 14 45
e-post: kommun@staffanstorp.se

Socialnämnden vill:
– bevaka och säkerställa de äldre invånarnas behov när kommu-   
   nens planer mer tydligt bestäms och genomförs

• Samhällets utveckling
De äldres perspektiv har en viktig plats i kommunens långsiktiga 
utvecklingstankar. Dokumentet Framtidens kommun, antogs av 
kommunfullmäktige år 2009.

Socialnämnden vill:
– verka för ett gott samarbete med övriga myndigheter/
   organisationer

• Samverkansparter
Socialnämnden har ansvar för delar av det som avgör om varje 
enskild invånare tycker att de kan leva sina liv väl. Två områden 
som kommunen inte ansvarar för är till exempel sjukvården och 
kollektivtrafiken. 
Att få god vård och att kunna ta sig dit man vill när man vill är 
viktigt för att känna trygghet och för att kunna ha ett fritt och 
självständigt liv. 


