ÄLDRE
Ängelholm har idag upp emot ca 10 000 pensionärer. Denna grupp är viktig för
kommunen. Det är också viktigt att denna grupp har förutsättningar för ett bra liv, så
att så många som möjligt är friska både fysiskt och psykiskt.
Målet för EngelholmsPartiet när det gäller våra äldre är att de ska:
•
•
•
•
•
•
•

kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
mötas med respekt och värdighet
ha tillgång till god vård och omsorg
tillförsäkras en professionell behovsbedömning under rättssäkra former
få möjligheter till anhörigs medverkan i omsorgen
ingå som en viktig del i vårt arbete inom hälso- och livsstilsfrågor*

EngelholmsPartiet anser att det som finns idag, för våra äldre, inte är tillräckligt. Vi vill
bl.a. att det ska vara mer användarvänligt så att målen kan uppfyllas.
Boendet anser vi är en av de absolut viktigaste grunderna för att kunna ha ett bra
och meningsfullt liv.
En välutbyggd och välfungerande äldreomsorg torde vara det bästa stödet för
anhöriga till omsorgsbehövande äldre.
Med den kommande demografiska utvecklingen måste det i många områden bli lika
naturligt att ha gemenskapslokaler för de äldre, som det är att iordningställa
lekplatser för barnen.
Friskare äldre, känner mindre oro och får ett mindre vårdbehov – vilket även betyder
mindre kostnader för samhället och vår kommun.
Det är viktigt att de allmänna kommunikationerna gör det möjligt att bo kvar i
hemmet, även om man inte har egen bil.

EngelholmsPartiet kommer därför att arbeta för:
•

Att det snarast upprättas ett komplett äldrepolitiskt program för Ängelholms
Kommun (EngelholmsPartiet har lämnat in 2 st Motioner ang. detta – 2015 & 2018). I detta
arbete är det viktigt att representanter för pensionärsföreningarna ingår**

*=se även avsnittet: ”Hälsa”
**=se även avsnittet: ”Närdemokrati”
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