
 

 

ÄLDREOMSORGSPLAN 2022-2026 
ÄLDRE- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN  

Projektägare: Elisabeth Rågård 

Projektledare: Olof Ryderberg  

 

Dnr: ÄON/2022:35 

2022-10-13 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

Varje möte är av hög kvalitet  

och med ett värdigt bemötande. 
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VÄRDEGRUND  
för äldre- och omsorgsnämndens arbete 

 
      

Bemötande 

Varje möte med de enskilda och medarbetare ska vara av hög kvalitet och med ett 

värdigt bemötande. 

Alla får samma goda service oavsett vem du är och vem du möter. 

Vi värdesätter mångfald och respekterar varandras olikheter. 

 

Delaktighet 

All vård och omsorg ska utgå från och utformas efter den enskilda den enskildes 

värderingar, önskemål och behov. 

Individens rätt till självbestämmande ska värnas och respekteras. 

 

Förtroende och trygghet 

Att få känna sig trygg är ett grundläggande behov. 

Vi säkerställer rätt kvalitet genom att vi följer lagar, riktlinjer och vårt 

ledningssystem. 

Vi arbetar kunskaps- och evidensbaserat för en god vård och omsorg. 

I vårt uppdrag ingår att ständigt fortsätta utveckla och förbättra verksamheten 

mot en omsorg i toppklass. 

 

 

 

Äldre- och omsorgsnämnden, 2022 

Sigtuna kommun 
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Förord 

Äldreomsorg är viktigt. På många sätt.  

Äldreomsorgen utgör en stor del av den kommunala välfärden och är viktig för hela 

samhället samt själva tilliten till vårt samhälle.  

Den 28 juni 2022 överlämnade Socialstyrelsens särskilda utredare Olivia Wigzell ett 

förslag till en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll, 

och skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Enligt uppdraget ska 

äldreomsorgslagen komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och 

omsorg om äldre samt även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. 

Äldreomsorgsplanen påverkar även hälso- och sjukvårdslagen. Utredaren fick också i 

uppdrag att överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk 

kompetens inom äldreomsorgen.  

De kommande åren står svensk äldreomsorg inför behov av strukturella förändringar till 

följd av den demografiska utvecklingen och välfärdsteknikens möjligheter. Även om de 

som är äldre idag blir allt friskare och kan klara sig självständigt allt högre upp i åldrarna, 

så ökar andelen som är äldre än 80 år markant. Med hög ålder ökar risken för 

multisjuklighet och demenssjukdom, och det är den gruppen äldre som äldreomsorgen i 

Sigtuna kommun behöver rusta för. Hälften av dagens medarbetare ska kunna ta hand 

om dubbelt så många äldre i framtiden. För att möta den stora utmaningen måste Sigtuna 

kommun vara modiga, vidareutveckla det förebyggande arbetet, våga satsa på innovation, 

skapa nya typer av insatser för kommande behov och ta vara på möjligheterna med 

välfärdstekniken. Sigtuna kommuns verksamheter ska våga jämföra sig med de som har 

bäst kvalitetsresultat och inspireras till att hela tiden vara lite bättre, varje dag året runt.   

Syftet med äldreomsorgsplanen är att den ska vara ett strategiskt verktyg och fokusera på 

utvecklingsområden som är prioriterade. Äldreomsorgsplanen visar samtidigt 

grundförutsättningarna för hur varje möte med den enskilde ska kunna genomsyras av ett 

gott bemötande, hur den enskilde alltid ska känna sig delaktig i allt som rör dennes vård 

och omsorg och hur alla medarbetare ständigt måste arbeta relationsinriktat för att kunna 

bygga förtroende och trygghet hos den enskilde.  

Det är en otroligt fin förmån att få arbeta inom äldreomsorgen med människor som levt 

ett långt och innehållsrikt liv.  

Ja, äldreomsorg är viktigt. På många sätt.  

Eller som en av äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare uttryckte det (3 maj, 

2022):  
 

”Vi har alla ett ansvar för de äldre i vårt samhälle!” 

 

Kerstin Eriksson 

Ordförande 
Äldre- och omsorgsnämnden 
Sigtuna kommun   
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”Livets hemligheter” – Några inledande reflektioner 

Det kan vara en stor omställning för en människa att lämna en lång yrkeskarriär bakom 

sig, kanske lämna huset för en lägenhet, att se barnbarn växa upp och att få tid till 

fritidsaktiviteter som man inte hunnit med tidigare. Men kanske är det en ännu större och 

svårare omställning när kroppen börjar kännas allt skörare, när värk och 

funktionsvariationer gör sig allt mer påminda och som leder till att livsföringen gradvis 

begränsas i takt med att vi människor blir allt mer årsrika. Stora förändringar i livet, som 

exempelvis en flytt till ett särskilt boende, kan innebära en livsomvälvande förändring för 

den enskilde.  

Hur möter vi en människa som levt ett innehållsrikt liv och ständigt utvecklats men som 

nu har helt andra förutsättningar fysiskt och/eller kognitivt? Hur möter vi anhöriga som 

ställs inför det faktum att mamma, pappa, systern eller brodern är i behov av stöd i sin  

dagliga livsföring? Hur hanterar vi anhörigas sorg när kontakten med deras närstående blir 

allt svårare att både upprätthålla och förstå? 

Hur förbereder vi oss som medarbetare och medmänniskor för dessa möten så att 

insatser och omsorg alltid uppfyller den enskildes individuella behov och önskemål 

oavsett vem som utför insatsen och när? Hur säkerställer vi som medarbetare och 

arbetslag att vi alltid finns där för den enskilde på det sätt som den enskilde vill ha det 

även om vi har det stressigt hemma eller missat bussen just denna morgon?  

Hur ska vi organisera oss och strukturera arbetet så att vi kan möta varje individ på 

dennes villkor? Vilka kompetenser behöver vi för att kunna erbjuda vård och omsorg av 

hög kvalitet utifrån individens behov så att den enskilde fortfarande kan vara dirigent i sitt 

eget liv? Hur kan vi säkerställa att vår verksamhet uppfyller lagkrav och förväntningar på 

oss som kommun? 

Hur ska vi mäta kvaliteten för att kunna vara säkra på att allt vårt arbete leder till att den 

enskilde erbjuds en vård och omsorg av god kvalitet och upplever ett gott bemötande, 

delaktighet, förtroende och trygghet?  

 

En god kvalitet inom äldreomsorgen börjar alltid i mötet mellan den enskilde och 

medarbetaren. Genom att, på djupet, lära känna den enskilde, vara lyhörd för behoven 

och variationerna, skapar vi förutsättningar att kunna arbeta relationsinriktat i varje möte, 

under dygnets alla timmar. Då kan vi också utveckla en förtroendefull relation med den 

enskilde.  

 

Varje dag har vi som medarbetare och medmänniskor inom äldreomsorgen många möten 

med de enskilda och invånare. Varje möte är viktigt. Varje möte är unikt. I det dagliga 

kvalitetsarbetet är det därför inte enbart en skyldighet, utan även en fantastisk förmån, att 

lära känna varje enskild person för att kunna göra ett gott jobb.  

En medarbetare har uttryckt det på ett annat sätt:  
 

”I äldreomsorgen lär jag mig om livets hemligheter.” 
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1 Sammanfattning 

Uppdraget 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att ge äldre- och omsorgsnämnden i uppdrag 

att ta fram en äldreomsorgsplan med syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgen. 

Äldreomsorgsplanen ska utgå från det ledande politiska styrdokumentet Mål och budget 

2022-2024 och utgör ett strategiskt verktyg med fokus på prioriterade 

utvecklingsområden. I dokumentet för Mål och budget framkommer att valfriheten för 

kommunens äldre ska värnas och på sikt öka.  

Syftet äldreomsorgsplanen är att ha en långsiktig plan som kan skapa en stabil 

äldreomsorg där verksamheten kontinuerligt tillhör de 50 bästa i landet, oavsett utförare, i 

enlighet med de politiska målen. Resultatet hämtas från Socialstyrelsens årliga 

brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.  

Metoder och genomförande 
Projektgruppen har antagit en bred ansats för att fånga in perspektiv från många olika 

intressenter, oavsett vilka syften och intressen dessa aktörer har i äldreomsorgen. En 

omfattande informationsinhämtning har skett med hjälp av utredningar, rapporter och 

annat viktigt underlag i kombination med en bred intressentkartläggning, jämförelse med 

andra kommuner, verksamhetsbesök, intervjuer och dialogmöten med intressenterna. 

Nulägesanalys 
En gemensam syn på nuläget är grundläggande för att kunna prioritera rätt gällande  

strategiska utvecklingsområden och möjligheterna att kunna nå målet med Sigtuna 

kommuns äldreomsorg. Nulägesanalysen baseras på resultatet från  Socialstyrelsens 

brukarundersökning 2022 samt de intervjuer och dialogmöten som genomförts med de 

olika intressenterna.  

I resultatet från brukarundersökningen 2022 framgår att brukarnöjdheten inom 

hemtjänsten stärkts men att den fortfarande är lägre än riksgenomsnittet. Inom särskilt 

boende råder fortsatt låg brukarnöjdhet och en negativ trend, trots att resultaten 

förbättras i nästan hälften av områdena.  

Resultaten från andra undersökningar, exempelvis Sigtuna kommuns anhörigenkät, 
medarbetarundersökning och Svenskt kvalitetsindex, visar en annan, mer positiv, bild av 
den upplevda kvaliteten jämfört med resultatet från brukarundersökningen.   

Totalt har 418 förslag på förbättringar och utvecklingsområden framkommit under 

intervjuer och dialogmöten med intressenterna. Informationsinhämtningen genom 

intervjuer och dialogmöten med intressenter visar på behov av att förbättra kvaliteten 

främst inom det nära ledarskapet och processer, omsorg och service samt personal och 

kompetens.  

Ett aktivt värdegrundsarbete anses vara den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att 

uppnå ökad brukarnöjdhet enligt intressenterna. Behovet av värdegrundsarbete löper som 

en röd tråd genom majoriteten av identifierade förbättringsområden.  

Omvärldsanalys 
Det finns flera omvärldsfaktorer som påverkar prioriteringarna i äldreomsorgsplanen. 

Förslagen till ny socialtjänstlag och äldreomsorgslag samt omställningen till en god och 

nära vård tillhör de mest avgörande att ta hänsyn till i samband med Sigtuna kommuns 

planering för att vidareutveckla äldreomsorgen.  
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Andra viktiga omvärldsfaktorer är att framtidens äldreomsorg kommer att möta nya 
målgrupper som har nya behov, krav och önskemål.  

Konsekvenser av den demografiska utvecklingen innebär ökade behov och kostnader 
inom äldreomsorgen. En annan konsekvens är ett ökat behov av personal inom 
äldreomsorgen samtidigt som antalet äldre växer i förhållande till antalet personer som 
kan arbeta. Behovet av att stärka medarbetarnas kompetens för att möta de äldre med 
stora omvårdnadsbehov är också fortsatt stort.  

Pågående förbättringsaktiviteter 
Resultaten från informationsinhämtningen visar att det redan pågår ett intensivt och brett 

program med förbättringsaktiviteter, både centralt och i verksamheterna. Många av dessa 

svarar upp mot de behov av förbättringar som identifierats i nulägesanalysen och det är 

förstås viktigt att de slutförs och kvalitetssäkras enligt plan.  

Förslag till strategiska utvecklingsområden 
Resultatet från nuläges- och omvärldsanalysen visar ett tydligt behov av att förbättra 
nöjdheten i särskilt boende och att det behöver prioriteras i äldreomsorgsplanen. 
Valfriheten för kommunens äldre ska värnas och på sikt öka för att kunna möta 
morgondagens behov och önskemål hos de äldre. Valfrihetsperspektivet ingår därför som 
en naturlig del i samtliga förslag till strategiska utvecklingsområden. 
 

Antalet pågående och planerade förbättringsaktiviteter är som sagt omfattande. 
Projektgruppens förslag är därför att vara restriktiv med att starta upp nya 
förbättringsprojekt. Äldre-och omsorgsförvaltningen behöver ta hänsyn till hur 
programmen med pågående förbättringsaktiviteter fortlöper innan beslutat fattas om att 
tillföra nya. Samtliga strategiska utvecklingsområden som identifierats framgår nedan.  

 

 Etablera och kvalitetssäkra ett aktivt värdegrundsarbete.  

 Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet.  

 Säkerställa ett kompetent, tydligt och nära ledarskap.  

 Stärka kompetensmixen för att möta nya och mer komplexa behov. 

 Etablera en systematisk och hållbar kompetensutveckling.  

 Säkerställa en jämlik vård och omsorg samt gemensamma koncept.  

 Utveckla och integrera aktiviteter som en naturlig del i vården och omsorgen.   

 Införa en god och nära vård utifrån individfokus.  

 Införa digitala lösningar för ökad livskvalitet.  

 Stärka innovation och utveckling genom samverkan.  

 Utveckla metoderna för uppföljning av de enskildas och intressenternas upplevda 
kvalitet. 

 Behovsanpassa och kvalitetssäkra informationsgivningen och kommunikationen 

 Underlätta effektivare bostadsanpassning och erbjuda profilboenden. 

 Analysera och ställa om till ny lagstiftning. 
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2 Uppdragsdirektiv 

2.1  Uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021, i Mål och budget 2022-2024, att äldre- 
och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan i syfte att öka 
kvaliteten i äldreomsorgen. I dokumentet för Mål och budget framkommer att valfriheten 
för kommunens äldre ska värnas och på sikt öka. Ett inriktningsbeslut för 
äldreomsorgsplanen fattades därefter av äldre- och omsorgsnämnden (tjänsteskrivelse den 
7 februari 2022, Dnr: ÄON/2022:35).1 

2.2  Syfte  

Syftet med äldreomsorgsplanen är att ha en långsiktig plan som kan skapa en stabil 

äldreomsorg där verksamheten kontinuerligt tillhör de 50 bästa i landet, oavsett utförare, i 

enlighet med de politiska målen.  

2.3  Mål  

Äldreomsorgsplanens genomförande ska leda till en brukarnöjdhet för hemtjänsten och 

särskilt boende för äldre (nedan kallat särskilt boende) som med stabilitet befinner sig 

bland de 50 bästa kommunerna i Sverige, enligt Socialstyrelsens brukarenkät. 

Resultaten kommer från Socialstyrelsens brukarenkäter som genomförs en gång om året 

under perioden januari till mars. Resultaten presenteras vanligtvis i mitten på juni.  

2.4  Avgränsningar 

Äldreomsorgsplanen utgår från det ledande politiska styrdokumentet Mål och budget 

2022-2024 och utgör ett strategiskt verktyg med fokus på prioriterade 

utvecklingsområden.  

2.5  Kopplingar till andra projekt och verksamheter 

Äldreomsorgsplanen ska ta hänsyn till äldre- och omsorgsförvaltningens pågående och 

planerade projekt inom äldreomsorgen och som påverkar prioriteringarna i 

äldreomsorgsplanen. Se bilaga 3 ”Pågående och planerade förbättringsaktiviteter” för mer 

information.  

2.6  Tidplan 

Uppdraget ska rapporteras till nämnd senast den 27 oktober 2022, i enlighet med 

fullmäktigeuppdraget.2 

                                                 
1 Mål och budget 2022-2024 för Sigtuna kommun, sida 30. 
2 Ursprungligt datum var den 30 september 2022. 
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3 Metod och genomförande 

Äldre- och omsorgsförvaltningen har valt att genomföra projektet i fyra delar: planering, 

informationsinhämtning, verksamhetsbesök och produktion (se bild 1).   

Bild 1. Projektplan för äldreomsorgsplanen 

     
                                                                                                                            Källa: Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun, 2022.  

3.1  Planering 

I den första delen, planering, ingick att genomlysa uppdragsdirektivet, upprätta en 

projekt- och mötesplan för avstämningar och beslut (markerat med cirklar) samt att 

genomföra en riskanalys.  

3.2  Informationsinhämtning 

I del två skedde en omfattande informationsinhämtning som inleddes med en genomgång 

av utredningar, rapporter och annat underlag som har påverkan på äldreomsorgs-planen. 

Denna del innefattade också att genomföra en bred intressentkartläggning, jämförelser 

med andra kommuner samt intervjuer och dialogmöten med intressenterna. Resultatet 

från den årliga brukarundersökningen ingick också i denna del, men låg tidsmässigt senare 

i processen eftersom det publicerades den 22 juni 2022.   

Projektet har haft ambitionen att anta en bred ansats för att fånga in perspektiv från 

många olika intressenter, oavsett vilka syften och intressen dessa aktörer har i 

äldreomsorgen. Samtliga identifierade intressentkategorier sammanfattas i bild 2 nedan. 

Resultatet från intervjuerna har avidentifierats så att materialet inte kan spåras till en 

specifik individ.  
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Bild 2. Intressentkategorier.  

  
Källa: Äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun, 2022.  

 

Kartläggningen har sedan identifierat de intressenter (se punktlista nedan) som kan bidra 

till äldreomsorgsplanens mål och utformning.  

 Primära intressenter (samtliga) 

 Sekundära intressenter (samtliga) 

 Utförare (endast egen regi i särskilt boende)  

 Intresseföreningar   
 

Informationsinhämtningen har utmynnat i en sammanfattning och analys av resultaten 

från brukarundersökningen, samtliga intervjuer och dialogmöten, pågående och planerade 

förbättringsprojekt, kommunens utredningar och planer, myndighetsrapporter samt 

statliga utredningar. Regeringens två pågående utredningar och planer på att införa en ny 

socialtjänstlag respektive äldreomsorgslag är exempel på två omvärldsfaktorer som har 

stor påverkan på äldreomsorgsplanens mål, strategier och långsiktiga hållbarhet. 

3.3  Verksamhetsbesök 

En viktig del i informationsinhämtningen har varit att genomföra verksamhetsbesök och 

träffa medarbetarna som ansvarar för det dagliga kvalitetsarbetet. Besök har genomförts 

på samtliga särskilda boenden i egen regi, träffpunkter, myndighetsenheten samt hos 

kommunens två hemtjänstutförare. Besök har även genomförts på Seniormässan som 

hölls den 19 maj.  

3.4  Produktion 

Produktionen av äldreomsorgsplanen består av två delar, nuläge och strategisk del. 

Beskrivningen av nuläget har pågått parallellt med informationsinhämtningen, speciellt 

med tanke på att brukarundersökningens resultat publicerades sent i processen. Den 

strategiska delen har producerats i huvudsak under projektarbetets två sista månader.   
  

PRIMÄRA SEKUNDÄRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD UTFÖRARE LEVERANTÖRER AKADEMI
INTRESSE- 

ORGANISATIONER
ÖVRIGA

Brukare Myndigheter Primärvård Hemtjänst Måltider Forskning
Fackliga 

organisationer
Media

Anhöriga SKR Hjälpmedelcentral SÄBO Läkemedel
Universitet och 

högskolor

Bransch- 

organisationer

Opinions-      

bildare

Medarbetare Politiker Geriatrik
Förbruknings-

artiklar

Gymnasie- och 

grundskolor

Intresse- 

föreningar
Trossamfund

Äldre och omsorgs- 

förvaltningen
Lönesystem Yrkesskolor Övriga Allmänheten

Övriga 

förvaltningar

Bemannings-

system

Servicefunktioner
Verksamhets- 

system

Övriga
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4   Äldreomsorgen i Sigtuna kommun 

4.1  Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till äldre och 
personer med funktionsnedsättning, samt för myndighetsutövning enligt gällande 
lagstiftning. Lagstiftning som styr nämndens arbete är främst socialtjänstlagen (SoL), 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 

Äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden är äldreomsorg, omsorg för 
funktionsnedsatta och socialpsykiatri, hälso- och sjukvård (upp till sjuksköterskenivå) 
samt myndighetsutövning och anhörigstöd. Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar för 
att säkerställa god omvårdnad och omsorg av hög kvalitet med fokus på 
brukardelaktighet. 

Inom äldre- och omsorgsförvaltningen finns ungefär 1 400 personer totalt som har 
insatser inom äldreomsorg eller omsorgen för funktionsnedsatta, inom både egen regi och 
privat regi. Antalet årsarbetare (egen regi) uppgår till 550. 

Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar med utgångspunkt i kommunens vision och 
värdegrund (se 4.2, bilaga 1 och 2). 

4.2  Äldre- och omsorgsnämndens värdegrund 

Äldre- och omsorgsförvaltningen har, utifrån Sigtuna kommuns övergripande värdegrund 

(se bilaga 1), arbetat fram en egen värdegrund som konkretiserar de delar som rör äldre- 

och omsorgsnämndens verksamhetsområden.   

Värdegrundens fyra ledord är bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. De ska genomsyra 

allt arbete i äldre- och omsorgsförvaltningen och ska följas upp årligen för att säkerställa 

att de enskilda upplever att värdegrunden är levande i verksamheterna.  

Värdegrunden ligger till grund för hur äldre- och omsorgsförvaltningen formar sina 
uppdrag, och genomsyrar förvaltningens tillvägagångsätt för att uppnå målen. 

Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar för att levandegöra värdegrunden i 

verksamheterna genom att föra diskussioner om den och lyfta den i samband med 

planeringsdagar och i andra samtal med medarbetarna. 

Bemötande 

 Varje möte med de enskilda och medarbetare ska vara av hög kvalitet och med ett 
värdigt bemötande. 

 Alla får samma goda service oavsett vem du är och oavsett vem du möter. 

 Vi värdesätter mångfald och respekterar varandras olikheter. 

Delaktighet 

 All vård och omsorg ska utgå från och utformas efter den enskildes värderingar, 
önskemål och behov. 

 Individens rätt till självbestämmande ska värnas och respekteras. 

Förtroende och trygghet 

 Att få känna sig trygg är ett grundläggande behov. 



                                              Äldreomsorgsplan 2022-2026 

 

                               Bemötande - Delaktighet - Förtroende och trygghet                 Sida 12 (71) 

 

 Vi säkerställer rätt kvalitet genom att vi följer lagar, riktlinjer och vårt 
ledningssystem. 

 Vi arbetar kunskaps- och evidensbaserat för en god vård och omsorg. 

 I vårt uppdrag ingår att ständigt fortsätta utveckla och förbättra verksamheten 
mot en omsorg i toppklass. 

4.3  Kommunens utbud och insatser3 

Myndighetsenheten 

Äldre- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare tar emot ansökningar, utreder, 
bedömer och beslutar om insatser. I prövningen om den enskilde har rätt till en insats tar 
biståndshandläggaren hänsyn till hela livssituationen. 

Förebyggande enheten 

Förebyggande enheten jobbar för hälsofrämjande aktiviteter, stöd och service till seniorer 
65+, anhöriga till seniorer och för att stärka omsorgens utvecklingsarbeten såväl inom 
LSS och äldreomsorgen. Förebyggande enheten består av demensvårdsutvecklare, 
äldrepedagoger och anhörigkonsulenter. Den förebyggande enheten ska jobba strategiskt 
med verksamhetsutveckling och av den anledningen har demensvårdsutvecklare och 
äldrepedagoger utvecklingsansvar inom respektive område. Förebyggande enhetens arbete 
utgår från ett preventivt syfte och ska bidra till att seniorer i ordinärt boende ges en 
möjlighet till ett hälsosamt liv, känna välbefinnande och meningsfullhet samt delaktighet i 
samhället genom att förstärka förmågan att leva ett självständigt liv. 

Kvarboende 

I Sigtuna kommun gäller den så kallade kvarboendeprincipen. Det innebär att alla ska ges 
förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet och få den hjälp och det stöd de behöver 
där. Anhörigstöd är en viktig del i det förebyggande arbetet som följer av 
kvarboendeprincipen. 

När kvarboende av olika skäl inte längre är möjligt, exempelvis genom att behovet av stöd 
och omvårdnad eller socialt sammanhang ökat, finns trygghetsboende och särskilt 
boende. Trygghetsboende ligger dock utanför äldre- och omsorgsförvaltningens 
ansvarsområde. För flertalet insatser inom äldreomsorgen krävs en behovsbedömning 
och ett beslut som fattas av biståndshandläggare.  

Biståndsbedömda insatser 

Stöd i hemmet - hemtjänst 
Den som vill bo kvar hemma och har behov av stöd och hjälp kan få det i form av 
hemtjänst. Hjälp ges av omvårdnadspersonal dygnet runt alla dagar i veckan. Insatserna 
kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad. Den 
enskilde som beviljas hemtjänst kan välja mellan flera utförare av hemtjänstinsatser. 

Avlösning i hemmet 
Avlösning i hemmet innebär att en person från hemtjänsten kommer hem till en anhörig 
som vårdar en närstående. Avlösning är till för anhöriga som kanske behöver tid för 
uträtta olika ärenden i lugn och ro. Avlösningen innefattar allt det som ingår i personlig 
omvårdnad som utförs i hemmet. Däremot ingår inte till exempel matlagning och 

                                                 
3 Hämtat ur Äldreomsorgsplan för perioden 2016-2025, reviderad 2016-09-20. 
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städning eller det som kallas servicetjänster. Anhöriga kan få högst tolv timmar per månad 
utan att betala någon avgift.  

Trygghetslarm 
Ett sätt att öka tryggheten för den som bor kvar i ordinärt boende är att ha ett 
trygghetslarm. Genom larmet går det att få snabb kontakt med medarbetarna. 
Trygghetslarm kan vem som helst hyra men larmet kan även beviljas som bistånd. Sedan 
hösten 2015 är samtliga larm digitala larm. Sigtuna kommun erbjuder även tillsyn via 
nattrokamera vilket uppskattas av de enskilda önskar tillsyn nattetid utan att bli störda. 

Mat  
Maten tillagas och levereras av en extern leverantör för Sigtuna kommuns särskilda 
boenden och korttidsenhet. Den enskilde som bor hemma i egen bostad (ordinärt 
boende) kan efter biståndsbeslut få matlådor levererade hem.  

Matsedeln bestäms av leverantören men synpunkter och önskemål tas gärna emot. 
Matsedeln består av flera alternativ att välja på och utbudet anpassas efter helger och 
högtider. Matleverantören gör också en energi- och näringsberäkning så att matens 
innehåll följer Livsmedelsverkets råd och riktlinjer för mat och näring för att tillgodose 
olika behov.  

Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar 
För personer med demenssjukdomar som bor i ordinärt boende finns dagverksamhet. 
Det är en biståndsbeviljad tjänst och målet är att den enskilde ska bibehålla sina förmågor 
och fördröja demenssjukdomens utveckling. Det möjliggör även avlastning för anhöriga. 

Korttidsplats och växelvård 
Korttidsplats är ett tillfälligt boende där den enskilde får stöd med personlig omvårdnad 
och erbjuds aktiviteter och stimulans. Målet är att den enskilde efter vistelse på 
korttidsenheten ska återhämta sig och kunna klara sig bättre hemma.  

Korttidsplats kan beviljas som regelbunden avlastning (växelvård) eller för tillfällig vistelse 
av andra orsaker, exempelvis vid utskrivning från slutenvården eller vid händelser när den 
enskilde inte kan vistas i det egna hemmet. Kommunen ansvarar för hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå.  

Särskilt boende för äldre  
I Sigtuna kommun finns fyra särskilda boenden som drivs av kommunen för personer 
med fysiska (somatiska) sjukdomar och för personer med demenssjukdom. Medarbetare 
finns på plats dygnet runt för att tillgodose den enskildes behov av vård och omsorg. 
Sigtuna kommun köper även externa platser vid behov inom ramen för ett LOU-
upphandlat ramavtal.  

Gemensamt för alla särskilda boenden är att det behövs en ansökan, en 
behovsbedömning och ett beslut för att flytta dit. Den enskilde bor i egen lägenhet med 
tillgång till gemsamhetsutrymmen och gemensam matsal.  

Lägenheten består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt hygienutrymme. Den 
enskilde möblerar själv sin lägenhet, med undantag av sängen.  

Särskilt boende är ett boende med vanligt hyreskontrakt. Hyresgästen betalar 
bruksvärdeshyra. Utöver hyra betalar den enskilde för mat och omvårdnad.  
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Icke biståndsbedömda insatser 

Fixarjouren  
Fixarjouren är en avgiftsfri tjänst, ett stöd till äldre som behöver praktisk hjälp i hemmet. 
Avsikten är främst att undvika fallolyckor. Den äldre kan få hjälp med enklare tjänster till 
exempel med att byta glödlampor eller gardiner eller att hämta och bära saker från vind, 
källare eller skåp. Den enskilde betalar ingen avgift för tjänsterna men får själv betala 
eventuellt material.  

Träffpunkter4 
Sigtuna kommun erbjuder två träffpunkter, en i Märsta centrum och en i Sigtuna stad. 
Syftet med Träffpunkterna är att erbjuda en samlingsplats för seniorer i kommunen där 
möjlighet till sociala kontakter och aktiviteter ges. Träffpunkterna vänder sig till alla 
seniorer oavsett bakgrund, förmåga, språk, kultur, etnicitet, etcetera.  

Aktiviteter arrangeras dels i kommunens egen regi men även av de föreningar som 
primärt erbjuder sig att arrangera öppna aktiviteter där alla seniorer i kommunen 
välkomnas (inte endast medlemmar). Kommunens äldrepedagog och utvecklingsansvarig 
(Förebyggande enheten) ansvarar för verksamheten på Träffpunkterna och erbjuder hjälp 
och stöd till organisationer som vill komma igång med evenemang på Träffpunkten. 

Anhörigstöd  
Anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre kan få olika former 
av stöd. För att uppnå ett gott stöd behöver insatserna vara flexibla, lättillgängliga, hålla 
en god kvalitet samt verka för trygghet. 
 

Enligt Socialstyrelsen är anhörigstöd en viktig del i det förebyggande arbetet och måste 
uppmärksammas tidigt. Sedan 1 juli 2009 finns det inskrivet i Socialtjänstlagen 5 kapitel 
10 § att kommunerna ska erbjuda stöd för den som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning. 
 

Stödet kan bestå av insatser från anhörigkonsulent som inte kräver något biståndsbeslut 
till exempel enskilda samtal, samtalsgrupper, informationsträffar och föreläsningar. Andra 
stödinsatser, som kräver ett biståndsbeslut och den närståendes samtycke, kan vara 
korttidsvistelse, dagverksamhet, hemtjänst och avlösning i hemmet (se ovan). 

Samarbete med föreningslivet5 
 

I Sigtuna kommun finns ett rikt föreningsliv med många olika föreningar och ett stort 
antal engagerade invånare. Ett gott och nära samarbete med föreningslivet bidrar till 
kvalitetsutvecklingen i äldreomsorgen. 

Sigtuna kommuns Förebyggande enhet har i uppdrag att skapa samarbete med 
kommunens föreningar och organisationer som via deras aktiviteter och engagemang har 
något att erbjuda seniorerna i kommunen. Tanken är att, genom samarbete, lyfta och 
synliggöra de goda krafter som finns och som kan bidra till livskvalitet för våra äldre.  

Sigtuna kommun samarbetar bland annat med följande föreningar: 

 SeniorNet Märsta Sigtuna (IT kurser och rådgivning) 

 Musik för Alla 

 SPF  

                                                 
4 Källa: Ulrika Mensch, Förebyggande enheten, Sigtuna kommun, 2022-10-06. 
5 Källa: Ulrika Mensch, Förebyggande enheten, Sigtuna kommun, 2022-10-06. 
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 Finska Pensionärsföreningen 

 PRO 

 Anhörigföreningen  

 Väntjänsten  

 Sigtuna IF 
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5 Nulägesanalys - Äldreomsorgens kvalitet  

5.1  Syfte med nulägesanalysen  

Vi behöver förstå både framtiden och nuläget och se vilka som är de viktigaste frågorna 

för att kunna nå målet med Sigtuna kommuns äldreomsorg. Det är syftet med den 

nulägesanalys som ingår i äldreomsorgsplanen.  

Äldre- och omsorgsförvaltningen har haft ambitionen att anta en bred ansats för att fånga 

in perspektiv från så många olika intressenter som möjligt, oavsett vilka syften och 

intressen dessa aktörer har i äldreomsorgen. Nulägesanalysen baseras på resultatet från de 

enskildas (och anhörigas) upplevda kvalitet i brukarundersökningen 2022 samt de 

intervjuer och dialogmöten som genomförts med de olika intressenterna.  

5.2  Resultat från brukarundersökningen 2022 

Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 den nationella undersökningen ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?”.6 Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre 
som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende.  

Resultaten från 2022 års undersökning bör ta hänsyn till att coronapandemin pågått i två 
år när svaren samlades in. Det har påverkat samhället i allmänhet och tillvaron för många 
äldre personer med äldreomsorg i synnerhet.  

Undersökningen genomfördes från den 14 januari till och med den 20 mars 2022. 
Coronapandemin hade då pågått i två år i Sverige. Kort efter enkätens sista svarsdatum 
betraktades covid-19 inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.7 Eftersom 
undersökningen inte genomfördes 2021 jämförs årets resultat närmast med resultaten för 
2020. Man kan dock konstatera att resultaten 2022 för både hemtjänst och särskilt boende 
nationellt har försämrats jämfört med 2020. 

Fortsättning på nästa sida. 

 

  

                                                 
6 Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022. 
7 Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar. 
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Brukarnöjdheten i särskilt boende  
 

Tabell 1. Resultat för brukarnöjdheten i särskilt boende 2022 jämfört med 2020 samt riket 2022. 
 

 
                                                                                                        Källa: Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022 

 

Resultatet från brukarundersökningen 2022 visar att de enskilda i särskilt boende upplever 
en förbättrad kvalitet inom 13 av 26 områden8 jämfört med 2020 (se tabell 1 ovan). De tre 
områden som utvecklats starkast jämfört med 2020 är aktiviteter, utevistelse och matens 
smak (markerat med grön ruta). Trots den positiva utvecklingen behövs fortsatt 
utvecklingsarbete för att brukarnöjdheten inom dessa tre områden ska kunna närma sig 
riksgenomsnittet (markerat med röd ruta i kolumn ”Riket”/”Diff”). Det gäller särskilt 
området sociala aktiviteter som fortfarande har en låg brukarnöjdhet. I intervjuerna 
framför flera intressenter önskemål på andra typer av aktiviteter som är mer stimulerande 
och individanpassade.  

De områden som tappat mest 2022 i Sigtuna kommun jämfört med 2020 är resultaten för:  

                                                 
8 Frågorna 15 (respekt), 19B och 20B (Covid-19-relaterade) ingår ej i den totala sammanställningen.   

SÄBO | Område
Sigtuna 

2022

Sigtuna 

2020
Diff

Riket 

2022
Diff

Riket 

2022

Riket 

2020
Diff

Sociala aktiviteter 35 25 10 54 -19 54 61 -7

Möjligheten att komma utomhus 41 32 9 54 -13 54 58 -4

Maten, smak 62 53 9 71 -9 71 74 -3

Möjlighet påverka tider 51 44 7 57 -6 57 60 -3

Få kontakt med personalen på boendet 76 69 7 76 0 76 82 -6

Själv svarat på frågorna 39 32 7 38 1 38 36 2

Läkare vid behov 39 33 6 45 -6 45 53 -8

Trivsamt utomhus 58 53 5 66 -8 66 67 -1

Tillgång till sjuksköterska 69 65 4 69 0 69 75 -6

Besväras ofta av ensamhet (nej) 32 28 4 30 2 30 30 0

Bemötande (alltid/ofta) 89 87 2 92 -3 92 94 -2

Rörlighet inomhus 21 19 2 17 4 17 18 -1

Måltidsmiljö 63 62 1 66 -3 66 70 -4

Hälsotillstånd 28 28 0 31 -3 31 29 2

Information om förändringar 29 30 -1 45 -16 45 50 -5

Tillräckligt med tid 60 62 -2 69 -9 69 74 -5

Trygghet 78 80 -2 86 -8 86 87 -1

Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (nej) 35 38 -3 40 -5 40 37 3

Plats på SÄBO 80 85 -5 87 -7 87 87 0

Trivsamma gemensamma utrymmen 48 56 -8 61 -13 61 64 -3

Trivs med rum/lägenhet 59 67 -8 71 -12 71 74 -3

Hänsyn till åsikter och önskemål 66 74 -8 77 -11 77 79 -2

Förtroende för personalen 74 85 -11 81 -7 81 84 -3

Anhörig samarbete 70 82 -12 81 -11 81 87 -6

>> HELHETSSYN 63 77 -14 77 -14 77 81 -4

Vända sig för klagomål 29 47 -18 43 -14 43 47 -4

Corona, oförändrad utevistelse 41 - - 44 - 44 - -

Corona - ökad ensamhet (nej) 64 - - 59 - 59 - -

Respekt, integritet och lyhördhet - - - 72 - 72 76 -4
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1) kännedom kring vem man ska vända sig till med synpunkter och klagomål, 

2) samarbetet med anhöriga och 

3) förtroendet för medarbetarna.  

Den generella brukarnöjdheten, helhetssynen, har samtidigt minskat från 77 till 63 mellan 
2022 och 2020. Nedgången i helhetssynen kan förklaras med att det sannolikt råder 
naturliga kopplingar till områdena 1-3 som, tillsammans med områdena för boendemiljö 
och hänsyn till åsikter och önskemål, alla uppvisat sänkt brukarnöjdhet mellan 
mätningarna (markerat med röd ruta i kolumn ”Sigtuna”/”Diff”).  

Brukarnöjdheten i särskilt boende i riket  
Resultatet på riksnivå 2022 jämfört med 2020 för personer som bor i särskilt boende visar 
en något högre andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som mycket eller ganska 
gott, som inte besväras av ängslan, oro eller ångest och som inte har känt sig kränkta av 
någon medarbetare under det senaste året. Övriga resultat har generellt förändrats i 
negativ riktning. 

Brukarnöjdheten för personer som har hemtjänst   

Tabell 2. Resultat för de enskildas nöjdhet i hemtjänsten 2022 jämfört med 2020 samt riket 2022. 

 
                                                                                       Källa: Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022 

 

Resultatet från brukarundersökningen 2022 i hemtjänsten visar att de enskilda i Sigtuna 
kommun upplever en bättre kvalitet inom 12 av 21 områden9 jämfört med 2020 (se tabell 
2 ovan), det vill säga i mer än hälften av områdena. Måttet för helhetssyn, det vill säga hur 
de enskilda som har hemtjänst uppfattar kvaliteten i sin helhet, förbättrades från 65 
procent nöjda brukare till 77 procent. Resultatet i brukarundersökningen 2022 innebär ett 
trendbrott för de enskildas uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten i Sigtuna kommun 

                                                 
9 Frågorna 15 (respekt), 19B och 20B (Covid-19-relaterade) ingår ej i den totala sammanställningen.   

HEMTJÄNST | Område
Sigtuna 

2022

Sigtuna 

2020
Diff

Riket 

2022
Diff

Adeo 

2022

Olivia 

2022
Diff

Riket 

2022

Riket 

2020
Diff

Anhöriga, samarbete 80 63 17 86 -6 90 72 18 86 88 -2

Fick du välja utförare av hemtjänsten? 34 18 16 53 -19 36 32 4 53 58 -5

Utförande av arbetsuppgifter 77 65 12 84 -7 84 72 12 84 86 -2

>> HELHETSSYN 74 65 9 86 -12 74 74 0 86 88 -2

Kontakt med hemtjänstpersonalen 54 45 9 74 -20 48 57 -9 74 77 -3

Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (nej) 57 51 6 51 6 57 56 1 51 53 -2

Vända sig för klagomål 59 53 6 62 -3 66 54 12 62 64 -2

Hänsyn tas till åsikter och önskemål 75 69 6 84 -9 81 71 10 84 87 -3

Bemötande (alltid/ofta) 91 86 5 96 -5 94 88 6 96 97 -1

Förtroende för personalen 76 71 5 87 -11 77 76 1 87 89 -2

Trygghet 72 68 4 85 -13 71 73 -2 85 86 -1

Tillräckligt med tid 69 66 3 79 -10 79 62 17 79 82 -3

Handläggarens beslut anpassat efter behov 65 67 -2 71 -6 74 59 15 71 74 -3

Hälsotillstånd 25 28 -3 32 -7 22 27 -5 32 34 -2

Information om förändringar 37 40 -3 61 -24 38 36 2 61 66 -5

Möjlighet påverka tider 35 39 -4 52 -17 27 41 -14 52 59 -7

Rörlighet inomhus 21 26 -5 25 -4 23 20 3 25 28 -3

Enskilde/med hjälp besvarat enkäten 59 64 -5 65 -6 56 61 -5 65 69 -4

Bor tillsammans med vuxen (ja) 18 25 -7 24 -6 26 12 14 24 26 -2

Kommer på avtalad tid 57 66 -9 81 -24 56 58 -2 81 84 -3

Besväras ofta av ensamhet (nej) 40 50 -10 45 -5 38 41 -3 45 48 -3

Respekt, integritet och lyhördhet - - - 82 - - - - 82 84 -

Corona avstått från service (nej) 87 - - 86 1 84 89 -5 86 - -

Corona - ökad ensamhet (nej) 65 - - 68 -3 65 66 -1 68 - -

HEMTJÄNST | Område
Sigtuna 

2022

Sigtuna 

2020
Diff

Riket 

2022
Diff

Adeo 

2022

Olivia 

2022
Diff

Riket 

2022

Riket 

2020
Diff

Anhöriga, samarbete 80 63 17 86 -6 90 72 18 86 88 -2

Fick du välja utförare av hemtjänsten? 34 18 16 53 -19 36 32 4 53 58 -5

Utförande av arbetsuppgifter 77 65 12 84 -7 84 72 12 84 86 -2

>> HELHETSSYN 74 65 9 86 -12 74 74 0 86 88 -2

Kontakt med hemtjänstpersonalen 54 45 9 74 -20 48 57 -9 74 77 -3

Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (nej) 57 51 6 51 6 57 56 1 51 53 -2

Vända sig för klagomål 59 53 6 62 -3 66 54 12 62 64 -2

Hänsyn tas till åsikter och önskemål 75 69 6 84 -9 81 71 10 84 87 -3

Bemötande (alltid/ofta) 91 86 5 96 -5 94 88 6 96 97 -1

Förtroende för personalen 76 71 5 87 -11 77 76 1 87 89 -2

Trygghet 72 68 4 85 -13 71 73 -2 85 86 -1

Tillräckligt med tid 69 66 3 79 -10 79 62 17 79 82 -3

Handläggarens beslut anpassat efter behov 65 67 -2 71 -6 74 59 15 71 74 -3

Hälsotillstånd 25 28 -3 32 -7 22 27 -5 32 34 -2

Information om förändringar 37 40 -3 61 -24 38 36 2 61 66 -5

Möjlighet påverka tider 35 39 -4 52 -17 27 41 -14 52 59 -7

Rörlighet inomhus 21 26 -5 25 -4 23 20 3 25 28 -3

Enskilde/med hjälp besvarat enkäten 59 64 -5 65 -6 56 61 -5 65 69 -4

Bor tillsammans med vuxen (ja) 18 25 -7 24 -6 26 12 14 24 26 -2

Kommer på avtalad tid 57 66 -9 81 -24 56 58 -2 81 84 -3

Besväras ofta av ensamhet (nej) 40 50 -10 45 -5 38 41 -3 45 48 -3

Respekt, integritet och lyhördhet - - - 82 - - - - 82 84 -

Corona avstått från service (nej) 87 - - 86 1 84 89 -5 86 - -

Corona - ökad ensamhet (nej) 65 - - 68 -3 65 66 -1 68 - -
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jämfört med mätningen 2020. Resultatet för riket visar däremot en motsatt riktning med 
vikande resultat inom samtliga områden.     

De tre områden som utvecklats starkast jämfört med 2020 i Sigtuna kommuns hemtjänst 
är samarbetet med anhöriga, möjligheten att få välja utförare och utförande av 
arbetsuppgifterna (markerat med grön ruta). De enskildas nöjdhet gällande valfrihet har 
ökat från 18 till 34 procent, men är fortfarande 19 procentenheter lägre jämfört med 
riksgenomsnittet.  

De områden där brukarnöjdheten försämrats mellan 2022 och 2020 är medarbetarnas 
förmåga att utföra insatserna på avtalad tid och att de enskilda i ökande grad upplever 
besvär av ensamhet (markerat med röd ruta i kolumn ”Sigtuna”/”Diff”).   

5.3  Intervjuer och dialogmöten med intressenter  

Förutom brukarundersökningen har det varit av avgörande betydelse för 

äldreomsorgsplanens relevans att även inhämta övriga intressenters omdömen och förslag 

på förbättringar när det gäller Sigtuna kommuns äldreomsorg. Därför genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med de övriga intressenter som kan bidra till 

äldreomsorgsplanens mål och utformning.  

Totalt har 35 intervjuer hållits med 46 personer som representerar åtta 

intressentkategorier (se avsnitt 4.2 ”Informationsinhämtning”). De representerar 

anhöriga, medarbetare, äldre- och omsorgsnämnden, äldre- och omsorgsförvaltningen, 

övriga förvaltningar, utförare samt intresseorganisationer. Inom äldre- och 

omsorgsförvaltningen har representanter från samtliga enheter och operativa 

verksamheter deltagit.  

5.4  Resultat från genomförda intervjuer och dialogmöten med 
intressenter 

5.4.1  Intressenternas uppfattning om nuläget inom äldreomsorgen  
 

Bild 3. Intressenternas uppfattning om nuläget inom äldreomsorgen. 

Intressenterna har bidragit med 151 omdömen hur de 

uppfattar Sigtuna kommuns äldreomsorg idag. Nästan 

hälften av omdömena, 49 procent, var positiva medan 

andelen områden där intressenterna ansåg att det finns 

utmaningar eller problem uppgår till 51 procent.  

 

                   

       

     Källa: Intressentintervjuer, 2022. 
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Positiva omdömen från intressenterna om äldreomsorgens kvalitet idag 
 

Bild 4. Positiva omdömen från intressenterna om nuläget i äldreomsorgen. 

 

 
 

Nästan hälften av intressenternas positiva omdömen om äldreomsorgen som framkom i 

intervjuerna (se bild 4 ovan) handlar om ledarskap och ledningsprocess (26 procent) samt 

omsorg och service (21 procent). Ytterligare en tredjedel, 32 procent, gällde hälso- och 

sjukvård samt kompetens.  

Inom ledarskap och ledningsprocess var det framför allt den nya förvaltningsledningens 

positiva energi och fokus, ökad chefstäthet i särskilt boende samt bra teamsamverkan och 

forum i samband med kvalitetsuppföljningar som uppmärksammats.  

Inom omsorg och service ansåg intressenterna att kvalitetscertifieringarna (samtliga 

särskilt boende är kvalitetscertifierade och flera verksamheter Silviahemscertifierade), 

välfungerande biståndsbedömning och dagverksamheter bidrar positivt till 

kvalitetsutvecklingen.  

Hälso- och sjukvården fick 16 procent av de positiva omdömena. Främst gällde det 

arbetet med att etablera struktur och rutiner för patientsäkerhetsarbetet, tydligare 

arbetsledning, utvecklingen av sjuksköterskans roll och arbetssätt samt bättre 

tvärprofessionell teamsamverkan på särskilt boende.  

Inom området kompetens, som också uppnådde 16 procent av de positiva omdömena, 

ansåg intressenterna att ambitionen att stärka andelen undersköterskor i verksamheterna 

och utbilda specialistundersköterskor är positivt liksom språktesterna som genomfördes 

under första halvåret 2022.  
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NULÄGE | Positiva omdömen från intressenterna 
Resultat från intervjuer med intressenter | Äldre- och omsorgsförvaltningen 

Styrning (ledn, team), chefstäthet, uppföljning

Arbetssätt (cert.), biståndsbedömning, uppföljning

Arbetssätt (cert., team), patientsäkerhet

Aktivitetsansvariga (Ymer)

Personalomsättning (hemtjänst), rekrytering (HSO)

Utbildningar, språktester, kompetensmix (spec-USK)

Delaktighet (Seniordialog, Seniormässan, månadsbrev)

Kvalitetsutveckling (Ymer)

Ledningssystem (digitalt)

Systemstöd 

De vanligaste omdömena inom respektive område 

Andel i procent (%) av totala antal positiva omdömen [76 st].
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Utmaningar i äldreomsorgen idag enligt intressenterna 
 

Bild 5. Utmaningar inom äldreomsorgen idag som identifierats av intressenterna  

 

När det gäller utmaningar som finns i äldreomsorgen idag (se bild 5) handlar även dem, 

precis som de positiva omdömena, om ledarskap och ledningsprocess (24 procent) samt 

omsorg och service (22 procent). Personal är det tredje största området med 18 procent. 

Inom ledarskap och ledningsprocess efterfrågar intressenterna mer tydlighet avseende 

mål, styrning och roller gällande det nära ledarskapet i verksamheterna. Arbetskulturen 

uppfattas som en utmaning i vissa verksamheter (exempelvis hemtjänsten), liksom 

bemannings- och schemaprocessen som tar värdefull chefstid i anspråk.   

Inom omsorg och service anses bristande brukarfokus, delaktighet och bemötande utgöra 

relativt stora utmaningar i vissa fall, liksom det kortsiktiga perspektivet gällande beslutad 

tid och medarbetarnas svårigheter att hålla tider inom hemtjänsten. Intressenterna 

efterfrågar också en mer utvecklad och frekvent avtalsuppföljning av hemtjänsten.  

Inom området personal har intressenterna identifierat utmaningar som bristande 

personkontinuitet, hög personalomsättning och andel vikarier samt svårigheter med 

rekrytering av personal med rätt kompetens och profil. Arbetsmiljöfrågor bestående av 

olösta problem omnämns som tidstjuv för cheferna i verksamheterna.    

Konkurrensutsättningen inom hemtjänsten (övrigt) anses också ha skapat onödigt stora 

utmaningar att hantera i efterhand på grund av att privatiseringsprocessen sammanföll 

med coronapandemin samtidigt som verksamheterna inte var fullt stabila.    
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NULÄGE | Utmaningar som identifierats av intressenterna 
Resultat från intervjuer med intressenter | Äldre- och omsorgsförvaltningen 

Andel i procent (%) av totalt antal utmaningar som identifierats [79 st].

Styrning (drift), arbetskultur (htj), delaktighet, medarbetarskap

Uppföljning, styrning (htj, bistånd), värdegrund/individfokus

Uppföljning (smak)

Fastighet (Hemskogen)

Läkemedel, uppföljning, kompetens, individfokus,  

Kontinuitet, rekrytering, arbetsmiljö (konflikter)

Språk, USK

Delaktighet, trygghet, uppföljning

Eftersatt (digitalisering), samverkan (HSL-SoL)

Ersättningsmodell (htj), styrning (htj), besparingseffekter

Driftsform, styrning

De vanligaste utmaningarna inom respektive område 
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5.4.2  Intressenternas förslag på förbättringsområden  

Bild 6. Intressenternas förslag på förbättringsområden. 

 

Totalt har 418 förslag på förbättringar och utvecklingsområden framkommit under 

intervjuer och dialogmöten med intressenterna. Hälften av förslagen handlar om omsorg 

och service (30 procent) samt ledarskap och ledningsprocess (20 procent). Därefter följer 

kompetens (10 procent) och hälso- och sjukvård (8 procent).  

Värdegrunden är ett utvecklingsområde som tas upp i 131 av de 418 

förbättringsförslagen, vilket motsvarar 31 procent. Det gör den till det mest omtalade 

ämnet i de intervjuer och dialogmöten som skett med intressenterna. Även det 

förebyggande perspektivet tas upp av intressenterna. Det är främst 

intresseorganisationerna som vill se ytterligare förstärkningar.  

Inom omsorg och service framträder just värdegrunden tydligt bland förslagen till 

förbättringar. Många intressenter tar specifikt upp stärkt individfokus och värdigt 

bemötande som två angelägna områden att utveckla. Det är även något utredningen 

gällande en ny socialtjänstlag belyser.  

Anhörigsamverkan är också ett område som hamnar högt i antalet förslag till 

förbättringar inom området omsorg och service, liksom tryggheten inom allt som rör 

larm. 

Inom området ledarskap och ledningsprocess uppger intressenterna ett behov av att 

stärka styrningen. Det innebär att leda och förtydliga roller och ansvar, etablera tydliga 

mål och nyckeltal, upprätta och följa en strukturerad planering, ge chefsstöd och 

säkerställa att alla medarbetare förstår målen och att värdegrunden genomsyrar allt arbete. 

Intressenterna nämner också vikten av att stärka avvikelsehanteringen, individfokus i 

genomförandeplanerna och samverkan mellan verksamheterna och i teamen.  

Inom området kompetens handlar förbättringsförslagen främst om mer omfattande och 

kontinuerlig kompetensutveckling inom en rad viktiga områden och att även vikarier bör 

delta eftersom de utför samma arbetsuppgifter som ordinarie medarbetare. Goda 

språkkunskaper anses som en förutsättningar för den personcentrerade vården och 

omsorgen. Intressenterna efterfrågar också en större kompetensmix hos medarbetarna 

med tanke på nya generationen äldre som ställer högre krav på utbud, insatser, service 

och individualisering.  
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Andel i procent (%) av totalt antal förslag på utvecklingsområden [417 st]

De vanligaste förslagen inom respektive utvecklingsområde
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Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Antalet personer med 

demenssjukdom kommer att öka efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 

1940-talet uppnår en hög ålder. Fram till år 2050 förväntas antalet personer med 

demenssjukdom nästan fördubblas, vilket innebär en stor framtida utmaning för 

samhället.10 Det ställer krav på stärkt kompetensutveckling hos medarbetarna, något 

intressenterna också tagit upp som ett angeläget förbättringsområde.   

Inom området hälso- och sjukvård efterfrågas en stärkt uppföljning av 

kvalitetsutvecklingen där avvikelsehantering nämns specifikt. Samverkan i team mellan 

hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO) och omsorgsmedarbetarna och med regionen 

uppges också som väsentligt att stärka. 

Andra förbättringsområden intressenterna belyser är behovet av att stärka 

personkontinuiteten och rekryteringsprocessen i verksamheterna samt att säkerställa att 

information till, och kommunikationen med, de enskilda, anhöriga och medarbetarna är 

begriplig för mottagarna. Intressenterna efterfrågar också en förenklad process för 

bostadsanpassning samt utveckling av nya profilboenden och verksamhetsinriktningar.   

5.5  Övriga undersökningar av betydelse11  

Under 2021 har det inte genomförts någon brukarundersökning via Socialstyrelsen inom 

äldreomsorgen. Sigtuna kommun genomförde istället en anhörigundersökning inom 

särskilda boenden under hösten 2021, vilken uppvisade goda resultat. Frågorna hämtades 

från Socialstyrelsens brukarundersökning och anpassades till målgruppen anhöriga. 86,4 

procent av respondenterna uppgav att de var ganska eller mycket nöjda med det särskilda 

boende i sin helhet. Det ska jämföras med resultatet i brukarundersökningen 2022 som 

uppnådde 63 procent i brukarnöjdhet i sin helhet för särskilda boenden. En förklaring till 

den stora differensen skulle kunna vara att de båda undersökningarna låg nära varandra i 

tid. Viljan att svara på Socialstyrelsens brukarundersökning, som påbörjades tre månader 

efter att Sigtuna kommuns egen undersökning avslutats, kan därför ha påverkats negativt.  

Förvaltningen genomförde via Svenskt kvalitetsindex (SKI) en nollbasmätning inom 

hemtjänsten i februari 2020 precis innan hemtjänsten övergick till externa utförare för att 

mäta kundnöjdheten. Samma undersökning genomfördes hösten 2020 för att bedöma om 

kundnöjdheten ökat. Även under hösten 2021 genomfördes samma undersökning för att 

följa kundnöjdheten. 2021 års undersökning visar att kundnöjdheten inte har ökat sedan 

2020 års nollbasmätning utan stannade på 62,7 procent i generell kundnöjdhet. Det ska 

jämföras med resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 där motsvarande 

kvalitetsfaktor, ”helhetssynen” uppnådde 74 procent. 

Den årliga undersökningen Öppna jämförelser socialtjänst, i vilken kommunerna svarar 

på vilka rutiner och överenskommelser som finns i bland annat äldreomsorgen, uppvisade 

goda resultat 2021. Resultat vittnade om att äldre- och omsorgsförvaltningen hade fler 

rutiner och överenskommelser 2021 jämfört med året innan.  

 

 

 

                                                 
10 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Del 1 & 2, Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst, SOU 

2020:47, Statens Offentliga Utredningar, Augusti 2020. 

11 Kvalitetsberättelse 2021, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun, 2022-03-08. 
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6 Pågående förbättringsaktiviteter 

Äldreomsorgsplanen ska ta hänsyn till äldre- och omsorgsförvaltningens pågående och 
planerade projekt inom äldreomsorgen och som påverkar prioriteringarna i 
äldreomsorgsplanen. Inför 2022 har äldre- och omsorgsnämnden och/eller äldre- och 
omsorgsförvaltningen fattat beslutat om totalt 61 förbättringsaktiviteter. Sigtuna 
kommuns samtliga pågående förbättringsaktiviteter framgår av bild 7 nedan (se även 
bilaga 3).  
 

Bild 7. Pågående förbättringsaktiviteter 2022. 
7  

 
                                                                                      Källa: Mål och budget 2022-2024, Verksamhetsplan 2022 

 

23 av 61 förbättringsaktiviteter fokuserar på kvalitetshöjande satsningar inom området 

omsorg och service (markerat i grönt), dit även aktiviteter, mat och måltider samt boendemiljö 

räknas. Inom det näst största området, personal och kompetens, pågår i nuläget 17 större 

förbättringsprojekt. 

Äldre- och omsorgsnämnden följer ett visst antal utvalda indikatorer i Mål och budget samt 

i verksamhetsplanerna. Indikatorerna ses över löpande för att säkerställa att de är relevanta 

i förhållande till äldre- och omsorgsnämndens vision, strategi och mål för äldreomsorgen.  
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7 Omvärldsfaktorer  

Det finns flera omvärldsfaktorer som påverkar prioriteringarna i äldreomsorgsplanen. 

Förslagen till ny socialtjänstlag och äldreomsorgslag samt omställningen till god och nära 

vård tillhör några avgörande omvärldsfaktorer att ta hänsyn till i samband med Sigtuna 

kommuns planering för att vidareutveckla äldreomsorgen. Dessa tre och andra viktiga 

omvärldsfaktorer presenteras därför närmare nedan.  

7.1  Befolkningsprognos  

Fram till år 2045 väntas antalet personer i Sverige som är över 80 år att öka från 500 000 till 

en miljon12, vilket påverkar behoven av vård och omsorg. Den digitala utvecklingen, den 

medicintekniska utvecklingen, bättre hälsa och funktionsförmåga, nya behandlingsmetoder 

i hälso- och sjukvården och ändrade arbetssätt kommer att påverka invånarnas behov av 

stöd, men också äldreomsorgens kapacitet och förmåga. Även om hälsan hos de äldre alltså 

förväntas bli bättre innebär det ökande antalet äldre att behovet av stöd över tid ändå 

kommer att öka.  

I Sigtuna kommun beräknas åldersgruppen 85 år eller äldre att ha ökat med 590 personer 

fram till 2025 i jämförelse med år 2020.  

Äldre väljer allt mer att bo kvar längre i det egna hemmet och där få omsorg av 

hemtjänstpersonal. Ökningen av beviljade insatser inom hemtjänsten är större än 

ökningen av andelen äldre vilket främst beror på att de enskildas omvårdnadsbehov 

växer. Den genomsnittliga tiden för varje person ökar för varje år.  
 

Tabell 3. Behov och kapacitet särskilt boende äldre 2022 - 2031  

 
Källa: Kapacitetsplan 2022-2026 med utblick till 2027-2031, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun, 2022-04-07.                

 

I Sigtuna kommun finns 262 lägenheter för särskilt boende (se tabell 3) och 12 

korttidsplatser (se tabell 4), båda verksamheterna drivs i egen regi.  
 

Tabell 4. Behov och kapacitet korttidsplatser äldre 2022 - 2031 

 
Källa: Kapacitetsplan 2022-2026 med utblick till 2027-2031, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun, 2022-04-07. 
 

Under pandemin minskade platsbehovet inom såväl särskilt boende som korttidsplatser 

för äldre. Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömer att behovet av platser i särskilt 

                                                 
12 Rapport Prognos av särskilda boenden, SKR, 2019-06-20. 
 

Utfall 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos 

2024

Prognos 

2025

Prognos 

2026

Prognos 

2027

Prognos 

2028

Prognos 

2029

Prognos 

2030

Prognos 

2031

Ärlinghem 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Summa egen regi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Köpta externa korttidsplatser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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boende ökar, dels när effekterna av pandemin lagt sig de närmaste två till tre åren, men 

också i takt med den demografiska utvecklingen inom åldersgruppen 65 år och äldre. 

Under perioden 2022-2031 prognostiserar Sigtuna kommun för ett ökat behov av platser 

inom särskilt boende med drygt 80 platser från 289 till 370. Det motsvarar en ökning på 

28 procent.  

7.2  Framtida målgrupper och behov inom äldreomsorgen  

Framtidens äldreomsorg kommer att möta nya målgrupper med nya behov, krav och 

önskemål. 

Cirka 20 procent av den äldre befolkningen lider idag av psykisk ohälsa. I och med att den 

äldre befolkningen beräknas öka kommer psykisk ohälsa att bli en av Sveriges största 

folksjukdomar (Socialstyrelsen).  

Det är viktigt att göra skillnad mellan betydelsen av den totala befolkningsmängden och 

den demografiska strukturen i en kommun. I områden där befolkningsmängden inte ökar 

eller till och med minskar är den totala befolkningsmängden mindre viktig och istället får 

den demografiska strukturen, t.ex. en åldrande befolkning, större betydelse för samhället.  

Några uppenbara konsekvenser av befolkningsutvecklingen är ökade behov och 

kostnader inom äldreomsorgen. En annan konsekvens är ett ökat behov av personal inom 

äldreomsorgen samtidigt som antalet äldre växer i förhållande till antalet personer som 

kan arbeta (försörjningskvoten).13  

Behovet av att stärka medarbetarnas kompetens för att möta de äldre med stora 

vårdbehov inom hemtjänsten är fortsatt stort (Socialstyrelsen).  

7.3  Ny äldreomsorgslag och konsekvenser för Sigtuna kommun 

Den 28 juni 2022 överlämnade den särskilda utredaren Olivia Wigzell ett förslag till en 

äldreomsorgslag14. Enligt uppdraget ska äldreomsorgslagen komplettera socialtjänstlagen 

med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och även innehålla 

bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Förslaget till ny äldreomsorgslag påverkar 

också annan lagstiftning, exempelvis HSL. Utredaren fick också i uppdrag att överväga 

och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom 

äldreomsorgen.  

I lagförslaget föreslås mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och 

inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt om att 

äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Förslag finns också på en ny struktur för den 

medicinska kompetensen i kommunen.  

Förslaget innehåller också bestämmelser om förbättringar gällande samordning, 

delaktighet och individanpassning samt förbättringar för anhöriga och andra närstående 

och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt.  

Lagen ska också reglera hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, det vill säga 

kopplat till insatser som beslutats för den äldre, och på kommunens nivå. 

                                                 
13 Demografisk försörjningskvot från äldre, Statistiska centralbyrån, 2021-12-01. 
14 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (dir.2020.142), Statens 

Offentliga Utredningar, 28 juni 2022. 

 



                                              Äldreomsorgsplan 2022-2026 

 

                               Bemötande - Delaktighet - Förtroende och trygghet                 Sida 27 (71) 

 

Övergripande bestämmelser i socialtjänstlagen ska även fortsatt gälla för äldreomsorgen. 

Befintliga bestämmelser om nationella minoriteter, minoritetsspråk och äldreomsorg ska 

flyttas till äldreomsorgslagen. 

Lagens övergripande bestämmelser ger kommunerna utrymme att utifrån en lokal kontext 

utforma verksamheten så att de når lagens mål. 

7.3.1  Förslag på nationell kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

Utredningen föreslår också att en förordning om en nationell ordning för 

kvalitetsutveckling i äldreomsorgen ska kopplas till äldreomsorgslagen. Den ska vara ett 

stöd och en styrning för kommun och verksamheter i syfte att utveckla kvaliteten och öka 

likvärdigheten i hela landet. Utredningen har tagit fram en struktur för den nationella 

kvalitetsordningen och vilka områden den bör omfatta, bland annat en meningsfull 

tillvaro, individanpassning och tillgänglighet. 

7.3.2  Förslag på stärkt hälso- och sjukvård i kommunerna 

Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till att stärka hälso- och 

sjukvården i kommunerna och säkra likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård för patienter 

med kommunal hälso- och sjukvård. 

Genom att tydliggöra kommuner och regioners respektive ansvar och uppdrag att 

säkerställa medicinsk kompetens, både i verksamheterna och på ledningsnivå, stärks 

grunden för deras samverkan kring det gemensamma ansvaret för primärvården. 

Utredningen föreslår bland annat att regionens ansvar för att tillhandahålla läkare till 

patienter med kommunal primärvård förtydligas. Det ska till exempel vara möjligt att vid 

behov få en medicinsk bedömning av läkare dygnet runt. På motsvarande sätt tydliggörs 

kommunens ansvar att säkerställa att det är möjligt att vid behov få en medicinsk 

bedömning av sjuksköterska dygnet runt. 

Vidare föreslås att det i kommunen ska finnas en kvalitetsansvarig för omvårdnad, 

kvalitetsansvarig för rehabilitering samt en medicinskt ledningsansvarig och att det i 

regionen ska finnas en ledningsansvarig för planering och samordning av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i kommunens primärvård. 

Lagen är ute på remissrunda fram till och med den 15 november 2022. 

7.4  Ny socialtjänstlag och konsekvenser för Sigtuna kommun 

Slutbetänkandet för förslag till ny socialtjänstlag överlämnades under hösten 202015. 

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. Det nya 

förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en mer hållbar socialtjänst främst genom 

ett tydligare jämställdhetsperspektiv och att främja människors jämställda levnadsvillkor, 

ett förebyggande perspektiv samt ökad lättillgänglighet.  

Förslaget innebär också att kommunernas ansvar för att planera sina insatser inom 

socialtjänsten särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser, samt att 

krav införs på att socialtjänsten ska bedrivas kunskapsbaserat utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Varken socialtjänstlagen (2001:453) eller dess förarbeten ställer idag 

något uttryckligt krav på att socialtjänstens verksamhet eller kvalitetsarbete ska baseras på 

                                                 
15 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Del 1 & 2, Slutbetänkande av Utredningen Framtidens 

socialtjänst, SOU 2020:47, Statens Offentliga Utredningar, Augusti 2020. 
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kunskap. Även insatser för enskildas behov och rätt förtydligas i förslaget, och 

barnrättsperspektivet förstärks ytterligare.  

Det är oklart när lagen kommer att börja gälla, men förslaget innebär stora förändringar i 

arbetssätt inom nämndens verksamhetsområde. Äldre- och omsorgsförvaltningen 

behöver därför i god tid planera för vilka åtgärder som behöver vidtas för att efterleva 

den nya socialtjänstlagen. 

I bilaga 6 finns en djupare beskrivning av de väsentligaste förändringarna och 

konsekvenserna för hur Sigtuna kommun planerar, organiserar, utför och följer upp 

verksamheten.  

7.5   Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom 

Socialstyrelsens modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av 

demenssjukdom syftar till att ge hälso- och sjukvården och socialtjänsten stöd för 

samverkan samt bidra med ett systematiskt arbetssätt kring demenssjukdom. Regionen 

ansvarar för utredning och behandling. 

Modellen kan bidra till en mer jämlik vård och omsorg eftersom den tydliggör vilka 

insatser som behöver erbjudas en person med demenssjukdom under hela 

sjukdomsförloppet, samt stödjer en personcentrerad vård och omsorg. Arbetet med att 

skapa ett multiprofessionellt team med uppdrag att utöka samverkan mellan kommun och 

region, samt att införa modellen i Sigtuna kommun, påbörjades i september 2021. Äldre- 

och omsorgsförvaltningen har fortsatt arbetet under 2022 och det finns ett lokalt 

samverkansprogram framtaget mellan Sigtuna kommun och region Stockholm.16  

7.6   Rätt till heltid 

Rätten till heltid, med deltid som en frivillig möjlighet, innebär att alla som vill arbeta 

heltid ska ha rätt till det. Detta kommer i hög utsträckning påverka äldre- och 

omsorgsförvaltningens verksamheter som har en stor andel kvinnliga medarbete för vilka 

deltidsarbete är vanligare än för män.  

Studier har visat att införandet av heltid kan bli kostnadsdrivande för verksamheterna, 

och Human Resources (HR-enheten, som äger projektet), har tillsammans med äldre- och 

omsorgsförvaltningen påbörjat strategier och metoder för att hantera lagförändringarna 

på bästa sätt utifrån verksamheternas behov och de resurser som finns att tillgå. 

7.7  Digital utveckling och e-hälsa 

Sverige har en vision för digitalisering inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 

Vision e-hälsa 2025, som anger en långsiktig strategisk riktning för digitaliseringsområdet 

och utgör den gemensamma samverkansplattformen mellan SKR och de statliga 

aktörerna på området. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå 

en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet.  

Kompletterat med visionen har parterna enats om en treårig strategi för genomförande 

med fyra inriktningsmål som syftar till att stärka den samlade förmågan på området.  

                                                 
16 Vårt samarbete i Sigtuna kring personer med kognitiv sjukdom / demenssjukdom och deras anhöriga/närstående 
2020-2023, Vårdgivarguiden, 2020-11-19 
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1. Individen som medskapare (utgå från den enskildes förutsättningar).  

2. Rätt kunskap och information (för medarbetare så att dessa kvalitativt kan bemöta 

patienter och de enskilda) 

3. Trygg och säker informationshantering (säkra tillgång till uppgifter och att dessa 

skyddas från obehöriga).  

4. Utveckling och digital transformation i samverkan (anpassningar efter förändrade 

beteenden och förväntningar).  

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med metoder, arbetssätt och 

kommunikationsverktyg som går i linje med visionen för digital utveckling och e-hälsa. 

7.8  Statsbidrag 

Statsbidragen som äldre- och omsorgsnämnden har möjlighet att söka och ta del av kan 

betraktas som både en utmaning och en möjlighet. Statsbidragen gäller ofta för ett år i 

taget vilket gör det svårt att utgå från en långsiktig planering och förändring i hur 

bidragen ska användas. Däremot möjliggör bidragen att kompetensen kan stärkas och 

kvaliteten höjas inom verksamheterna. 

7.9  Införandet av god och nära vård 

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker 

inom hälso- och sjukvården i Sverige. Omställningen syftar till att vården i högre grad 

organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. 

Införandet av god och nära vård i Sigtuna kommun kommer att innebära förändrade 

arbetssätt för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter, och även förändringar vad 

gäller samverkan. 

7.10  Agenda 2030 

I styrdokumentet Mål och budget framgår att Sigtuna kommun har en viktig roll att, 

tillsammans med andra aktörer, vara drivande för en mer hållbar utveckling. Därtill ska 

kommunen fortsätta definiera och i möjligaste mån integrera de globala målen i Agenda 

2030 i sitt arbete.  

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter tangerar flera av målen i Agenda 2030 i sitt 

dagliga arbete. För att synliggöra kopplingen mellan verksamheternas arbete och de 

globala målen har nämnden valt att från och med 2022 följa flertalet indikatorer som 

direkt kan härledas till målen. Som ett resultat av coronapandemin är det dessutom 

särskilt angeläget att belysa det arbete som nämndens verksamheter bedriver för att uppnå 

de globala målen inom vård och omsorg. 
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8 Förslag till strategiska utvecklingsområden  

8.1  Slutsatser och rekommendationer från informationsinhämtningen 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att ge äldre- och omsorgsnämnden i uppdrag 

att ta fram en äldreomsorgsplan med syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgen. 

Äldreomsorgsplanen ska utgå från det ledande politiska styrdokumentet Mål och budget 

2022-2024 och utgör ett strategiskt verktyg med fokus på prioriterade 

utvecklingsområden. I dokumentet för Mål och budget framkommer att valfriheten för 

kommunens äldre ska värnas och på sikt öka. Valfrihetsperspektivet ingår därför som en 

naturlig del i samtliga förslag till strategiska utvecklingsområden. 

Syftet med äldreomsorgsplanen är att ha en långsiktig plan som kan skapa en stabil 

äldreomsorg där verksamheten kontinuerligt tillhör de 50 bästa i landet, oavsett utförare, i 

enlighet med de politiska målen. Resultatet hämtas från Socialstyrelsens årliga 

brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.  

Äldre- och omsorgsnämnden behöver förstå både framtiden och nuläget för att kunna 

prioritera rätt åtgärder så att äldre- och omsorgsförvaltningen når målet för 

brukarnöjdheten.  

I resultatet från brukarundersökningen 2022 framgår att brukarnöjdheten inom 

hemtjänsten stärkts men att den fortfarande är lägre än riksgenomsnittet. Inom särskilt 

boende råder fortsatt låg brukarnöjdhet och en negativ trend, trots att resultaten 

förbättras i nästan hälften av områdena.  

Informationsinhämtningen genom intervjuer och dialogmöten med intressenter visar på 

ett behov av att förbättra kvaliteten främst inom det nära ledarskapet och 

ledningsprocessen, omsorg och service samt personal och kompetens. Vidare anses 

värdegrunden vara den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att uppnå ökad 

brukarnöjdhet. Behovet av värdegrundsarbete löper som en röd tråd genom majoriteten 

av identifierade förbättringsområden.  

Äldreomsorgsplanen har bara ett existensberättigande om prioriteringarna gällande 

förbättringsområden sker utifrån de enskildas och anhörigas perspektiv samt att chefer 

och medarbetare som ska genomföra och driva utvecklingsarbetet känner ett genuint 

ägarskap av den. Verksamhetsplanerna utgör ett viktigt verktyg och koppling mellan 

äldreomsorgsplanens strategiska perspektiv och de förbättringsaktiviteterna som 

genomförs i äldre- och omsorgsförvaltningens organisation.    

8.2  Strategiska utvecklingsområden  

 

Resultaten från nulägesanalysen visar att det redan pågår ett intensivt och brett program 

med förbättringsaktiviteter, både centralt och i verksamheterna. Många av dessa svarar 

upp mot de behov av förbättringar som identifierats i nulägesanalysen och det är viktigt 

att de slutförs och kvalitetssäkras enligt plan.  

Projektgruppens förslag är därför att äldre- och omsorgsförvaltningen bör vara restriktiv 

med att starta upp nya förbättringsprojekt och ta hänsyn till hur pågående 

förbättringsaktiviteter fortlöper innan beslutat fattas om att tillföra nya.   
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Etablera och kvalitetssäkra ett aktivt värdegrundsarbete  

För att vi som ansvariga för äldreomsorgen i Sigtuna kommun ska uppfattas som 

trovärdiga måste alla ledare och medarbetare ”leva värdegrunden”, delta i vardagen och 

verka långsiktigt. En trygg och värdig äldreomsorg bygger på förtroendefulla relationer 

där den enskilde, anhöriga och medarbetare har möjlighet att påverka, känner 

hanterbarhet, begriplighet och förhoppningsvis också meningsfullhet.  

Det är avgörande att ledningen har förmågan och möjlighet att omvandla övergripande 

strategier, mål och handlingsplaner till mål och handlingsplaner för olika ansvarsområden 

och enskilda medarbetare samt att medarbetarna medverkar i detta arbete. Det stärker 

både begripligheten, delaktigheten och, i förlängningen, meningsfullheten för 

medarbetarna. Värdegrunden måste därför i praktiken manualiseras i ledningssystemet 

och genomsyra planering, genomförande, uppföljning och förbättringar för de enskilda, 

medarbetare och verksamhet. En förutsägbar organisation med dokumenterade mål, 

riktlinjer och struktur är en förutsättning för om ledningen ska lyckas förankra det 

salutogena förhållningssättet i verksamheten och så att det får genomslag i bemötande, 

delaktighet, trygghet och förtroende. Förankringen av värdegrunden och ett salutogent 

förhållningssätt startar i samband med rekryteringsprocessen.  

Mötet med den enskilde är en av de viktigaste faktorerna för god kvalitet. Det är också ett 

område som får uppmärksamhet i utredningen om en ny socialtjänstlag. I syfte att 

markera betydelsen av ett respektfullt bemötande och kopplingen mellan bemötande och 

god kvalitet, föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen ska anges att enskilda ska 

bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.  

Projektgruppen rekommenderar att äldre- och omsorgsförvaltningen definierar hur 

värdegrundsarbetet ska utformas och implementeras så att äldre- och omsorgsnämndens 

värdegrund, salutogena förhållningssätt och respektfullt bemötande får genomslag i varje 

möte med de enskilda och anhöriga. Chefer och medarbetare behöver få stöd med att 

fördjupa sina kunskaper om värdegrunden och det relationsinriktade arbetssättet och ett 

tillvägagångssätt kan exempelvis vara genom obligatoriska och regelbundna utbildningar 

och reflektionsforum samt regelbunden handledning.  

I bilaga 5 finns ett exempel på hur det salutogena förhållningssättet genomsyrar 

arbetssättet och det dagliga kvalitetsarbetet. 

Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet  

I lagförslagen till ny socialtjänstlag respektive äldreomsorgslag samt omställningen till god 

och nära vård föreslås mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och 

inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt att äldreomsorgen 

ska vara tillgänglig.17 Förslagen innebär att Sigtuna kommun behöver vidareutveckla 

arbetssättet gällande tidiga och förebyggande insatserna för personer och på så sätt 

förebygga så att de inte är i behov av hemtjänst. Utvecklingsområdet innebär ett behov att 

utveckla en rad förebyggande insatser riktat till alla äldre i kommunen för att förebygga 

ensamhet, utveckla demenskunskapen hos medarbetarna och införa relevant 

välfärdsteknologi.  

Det förebyggande arbetet behöver göras i nära samarbete med andra förvaltningar samt 

med anhöriga och föreningar i kommunen. För hälso- och sjukvårdens del på särskilt 

                                                 
17 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (dir.2020.142), Statens Offentliga 
Utredningar, 28 juni 2022. 
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boende skulle detta kunna vara att riskbedöma och sätta in preventiva åtgärder som 

exempelvis fallförebyggande insatser och där översyn av läkemedelsanvändning, 

balansträning och näringsriktig mat ingår. 

Förebyggande åtgärder riktade till anhöriga utgör en särskilt viktig del i detta strategiska 

utvecklingsområde med tanke på att allt fler äldre med omsorgsbehov bor kvar i ordinärt 

boende. Projektgruppen rekommenderar att äldre- och omsorgsförvaltningen etablerar en 

långsiktig anhörigstrategi som svarar upp mot anhörigas behov av råd, stöd och 

information. 

Säkerställa ett kompetent, tydligt och nära ledarskap  

Intressenterna har tagit fasta på att ett kompetent, nära och nära ledarskap är väsentligt 

för att värdegrunden, arbetssätt och metoder blir väl känd och får inflytande i det 

vardagliga arbetet. Det ska vara lätt att nå den som är chef för verksamheten och 

medarbetarna ska alltid kunna få råd, stöd och arbetsledning. För att kunna vara en 

förändrings- och utvecklingsorienterad ledningsorganisation i varje verksamhet är det 

nödvändigt att ledarnas kompetens och tid räcker till mer än bara förvaltning.  

Inom området ledarskap och ledningsprocess uppger intressenterna ett behov av att 

stärka styrningen. Det innebär att leda/styra och förtydliga roller och ansvar, etablera 

tydliga mål och nyckeltal, upprätta och följa en strukturerad planering, ge chefsstöd och 

säkerställa att alla medarbetare förstår målen och att arbetet genomsyras av värdegrunden. 

Utvecklingsområdet bör kompletteras med en långsiktig satsning på ledarskapsutveckling 

(ledarskapsakademi) med kontinuerlig kompetensutveckling inom ledarskap, 

ledningsprocessen och styrning. 

Stärka kompetensmixen för att möta nya och mer komplexa behov  

Intressenterna har gett uttryck för nödvändigheten att Sigtuna kommuns verksamheter 

lämnar den uppgiftsorienterade äldreomsorgen till förmån för en relationsinriktad 

salutogen omsorg. Det finns samtidigt stora utmaningar att säkerställa kompetensen i takt 

med att de enskildas behov och sjukdomsbild blir allt med komplex. För att klara den 

utmaningen och samtidigt kunna implementera ett salutogent arbetssätt bör 

verksamheterna stärka kompetensmixen och därigenom underlätta förändringsarbetet. Att 

ändra kunskap och attityder kräver ny kompetens, tid och mycket resurser. Då krävs det 

långsiktiga och hållbara satsningar på kompetensutveckling.  

Det är samtidigt en stor fördel om dessa kompetenser är integrerade i verksamheter, 

deltar i den tvärprofessionella teamsamverkan kring den enskilde och även stöttar 

medarbetarna med handledning i det dagliga kvalitetsarbetet. Det handlar om allt från 

specialistutbildade undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter/sjukgymnaster till musikterapeuter, konstpedagoger, äldrepedagoger och 

kuratorer och biståndshandläggare, men även medarbetare som får påbyggnadsutbildning, 

kvalitetshandledare och ombud inom olika områden.  

Etablera en systematisk och hållbar kompetensutveckling  

Ett salutogent förhållningssätt och långsiktig satsning på kompetensutveckling stärker 
medarbetarnas känsla av att det som utförs är värdefullt, väcker lust och entusiasm. Det 
krävs kontinuerliga utbildningsinsatser för att uppnå den kvalitet som krävs.  I 
nulägesanalysen identifierades grundläggande utbildningsnivå, kompetens inom demens 
och språkkunskap som prioriterade utvecklingsområden. Antalet personer med 
demenssjukdom kommer att fortsätta öka varför kompetensutveckling inom demens är 
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en strategiskt viktigt fråga. Arbetet med språkhöjande insatser (exempelvis språktest och 
behovsanpassad utbildningsplan) behöver fortgå för att säkerställa medarbetarnas 
språkkunskaper.  

Projektgruppen föreslår att äldre- och omsorgsförvaltningen utvecklar ett långsiktigt och 
hållbart kompetensutvecklingsprogram för att systematiskt och strukturerat säkerställa 
kunskap och utveckling hos medarbetarna i fyra nivåer; 1. Basutbildning, 2. 
Påbyggnadsutbildning, 3. Specialistutbildning. 4. Ledarskapsutbildning.  

Cheferna behöver göra bedömningar utifrån varje medarbetares individuella behov och 
förutsättningar för att säkerställa att medarbetarna stimuleras till ett ökat engagemang och 
individualisering av den enskildes vård och omsorg. Alla medarbetare, både ordinarie och 
vikarier, inom såväl hemtjänst som särskilt boende, måste inkluderas för att 
verksamheterna ska kunna utveckla kvaliteten och höja brukarnöjdheten i slutändan. 

Säkerställa en jämlik vård och omsorg samt gemensamma koncept   

En jämlik vård och omsorg med god kvalitet ska eftersträvas och genomsyra allt arbete i 

äldre- och omsorgsförvaltningen. Den enskildes och anhörigas upplevelse av kvalitet hör 

nära samman med hur förväntningarna ser ut. Det ställer krav på äldre- och 

omsorgsnämnden och äldre- och omsorgsförvaltningen att tydliggöra, dels vad den 

enskilde kan förvänta sig av den äldreomsorg Sigtuna kommun erbjuder, men även vad 

medarbetarna förväntas utföra och på vilket sätt, för att uppfylla förväntningarna om en 

god och jämlik vård och omsorg hos de enskilda och anhöriga.  

Projektgruppen rekommenderar äldre- och omsorgsförvaltningen att säkerställa tydliga 

koncept för vad den enskilde och anhöriga kan förvänta sig av Sigtuna kommuns 

äldreomsorg. Mycket av det arbete äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare utför i 

vården och omsorgen utgår från gällande lagstiftning och riktlinjer. Det finns dock 

insatser och aktiviteter som behöver konkretiseras, målsättas och sammanfattas i form av 

ett koncept eller erbjudande. Det kan exempelvis handla om erbjudande om utevistelse, 

antal aktiviteter under vardagar och helg, antal utflykter under månaden eller antal rätter 

att välja mellan under en måltid.  

Chefer och medarbetare behöver även stärka förmågan och lyhördheten för hur 

aktivitetsprogrammen och de sociala aktiviteterna bör utformas så att varje enskild person 

(och anhörig) upplever meningsfullhet både vardag och helg. Något som kan bidra till den 

utvecklingen är att integrera nya specialistkompetenser (till exempel inom musik, kultur, 

hälsa, mat, med mera) i varje verksamhet och att bjuda in närsamhällets resurser som har 

en önskan att bidra till de meningsskapande aktiviteterna och upplevelserna. De enskildas 

individuella behov och önskemål behöver dessutom tydligt framgå i varje enskild 

genomförandeplan. Det är en grundförutsättning för att kunna individanpassa 

aktivitetsutbudet och öka brukarnöjdheten inom området.   

Utveckla och integrera aktiviteter som en naturlig del i vården och 
omsorgen.   

För att aktiviteterna och det sociala innehållet ska fungera bra är det nödvändigt att 

integrera dem som en del av vården och omsorgen. Därmed vill äldre- och 

omsorgsförvaltningen stärka den enskildes självkänsla, trygghet, sociala betydelse och 

upplevelse av meningsfullhet. Omsorgskontaktens lyhördhet, kunskap och engagemang är 

avgörande för kvaliteten på aktiviteterna. Samarbetsrelationen mellan den enskilde och 

omsorgskontakten är nyckeln till att aktiviteter och gemenskap blir en naturlig del av det 

dagliga vård- och omsorgsarbetet.  
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Dokumentation och information kring aktiviteter är ett viktigt kompletterande 

förbättringsområde i sammanhanget, liksom ett utökat och mer utvecklat utbud av 

aktiviteter i grupp och individuellt. 

Verksamheterna bör utveckla nya arbetssätt där medarbetarna använder sig av konstens, 

musikens och kulturens positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. Här kan 

hälsofrämjande och integrerade specialistroller bidra till att utveckla arbetssätten och 

aktivitetsprogrammen och samtidigt ge handledning och stöd till medarbetarna i planering 

och genomförande av de meningsskapande aktiviteterna.  

 

Införa en god och nära vård utifrån individfokus18 
 

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker 
inom hälso- och sjukvården i Sverige. Omställningen syftar till att vården i högre grad 
organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar med 
primärvården som nav. Införandet av god och nära vård i Sigtuna kommun kommer att 
innebära förändrade arbetssätt för nämndens verksamheter, och även förändringar vad 
gäller samverkan. Äldre- och omsorgsförvaltningen behöver utvärdera och anpassa 
metoder och arbetssätt så att de motsvarar kraven för en god och nära vård. 

 

Inför digitala lösningar för ökad livskvalitet19 
 

Digitalisering av välfärdssektorn är ett strategiskt utvecklingsområde av stor betydelse för 

Sigtuna kommun och äldreomsorgen (se även avsnitt 7.7). Välfärdssektorn står inför en 

omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som innebär stora 

möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer 

delaktiga och självständiga och uppnå högre livskvalitet. Digital inkludering innebär 

trygghet både för den enskilde och anhöriga. All välfärdsteknik och digitala lösningar som 

införs måste dock vara relevant och göra skillnad för den enskildes livskvalitet.  

Välfärdsteknik kan också bidra till bättre arbetsmiljö för äldre- och omsorgsförvaltningens 

medarbetare. Genom att ge medarbetarna mer tid, och mer flexibilitet i utförandet kan 

tekniken bidra till att minska stress. 

För att välfärdsteknik ska vara relevant måste det innebära ett mervärde för den enskilde. 

De välfärdstekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet inom äldreomsorgen, 

men de kan ge bättre förutsättningar för verksamheter inom äldreomsorgen att disponera 

sina resurser och frigöra tid för det mellanmänskliga mötet.  

Rutinmässiga uppgifter kan till viss del ersättas av tekniska lösningar och bidra till 

"mindre spring" och fler möten. Välfärdstekniska lösningar kan också göra den enskilde 

mer självständig. Det kan handla om allt från information och tillgänglighet på 

kommunens hemsida till att få stöd av hemtjänsten med att beställa mat på nätet.  

Äldre- och omsorgsförvaltningen behöver fortsatt arbeta med metoder, arbetssätt och 
kommunikationsverktyg som går i linje med utvecklingen inom välfärdsteknik och digitala 
lösningar. Det sker med stöd av och samverkan med Sigtuna kommuns 
kommunövergripande digitaliseringsstrategi. 

                                                 
18,15 Hämtat ur Verksamhetsplan 2022, äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun.  
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Stärka innovation och utveckling genom samverkan  

Sigtuna kommun bör etablera ett systematiskt och strukturerat samarbete med 
forskningen och andra viktiga intressenter inom strategiska områden. Kraven på bättre 
samordning mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst (ny lagstiftning 2023-01-01) är ett 
exempel på en stor utmaning och viktigt utvecklingsområde. Samordning av insatserna 
kring den enskilde måste förbättras utifrån den enskildes individuella behov och kräver 
utveckling av nya arbetssätt och metoder. 

Äldre- och omsorgsnämnden och äldre- och omsorgsförvaltningen måste också våga 
ompröva rutiner och metoder inom flera områden för att bli bättre och utveckla nya 
innovativa arbetsmetoder och samverkansformer för att öka brukarnöjdheten. Brukar- 
och patientnära forskning och utveckling skapar mervärde för personer med 
funktionsnedsättning och för äldre personer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. 
Utvecklingsområdet innebär en långsiktig satsning med syftet att främja kvaliteten på vård 
och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och verksamheternas miljöer för 
lärande. 

Utveckla metoderna för uppföljning av de enskildas och intressenternas 
upplevda kvalitet  

Brukarundersökningen är det verktyg äldre- och omsorgsnämnden använder för att följa 

upp och dra slutsatser om kvalitetsutvecklingen i äldreomsorgen.  

De utmaningar som finns med att enbart använda brukarundersökningar som måttstock 

för kvaliteten i äldreomsorgen börjar göra sig allt mer gällande. Projektgruppen har 

identifierat den låga svarsfrekvensen, bortfallet och att det sällan är den enskilde själv som 

svarar på enkäten som de tre största utmaningarna (se bilaga 7).  

Brukarundersökningen sker dessutom endast en gång per år, vilket påverkar såväl takten i 

utvecklingsarbetet som möjligheten att tidigt uppfatta behovet av eventuella justeringar 

som behöver göras i förbättringsarbetet. Ska brukarundersökningar användas som metod 

för kvalitetsuppföljning bör de dessutom planeras så att de inte sammanfaller för nära i 

tid eftersom det kan orsaka en svarströtthet. Det finns också anledning att undersöka hur 

enkäterna, exempelvis anhörigenkäten, skulle kunna förenklas genom att göra dem mer 

tillgängliga och lättare att svara på.  

Flera intressenter ser ett behov av att se över och komplettera Sigtuna kommuns metod 

att enbart använda resultatet i brukarundersökningarna som måttstock för kvaliteten i 

äldreomsorgen. De vill se ett komplement med andra mätmetoder, verktyg och nyckeltal 

för att få en mer rättvis och tillförlitlig bild av kvalitetsutvecklingen i Sigtuna kommuns 

äldreomsorg över tid. Intressenterna påpekade vikten av att se på detta utvecklingsområde 

utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga utifrån ledningssystemet (årshjulet) och det 

systematiska arbetssättet för att följa upp, utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Projektgruppen rekommenderar äldre- och omsorgsförvaltningen att utreda, föreslå och 

implementera en heltäckande palett av uppföljningsmetoder och nyckeltal för att 

säkerställa en så tillförlitlig bild av kvalitetsutvecklingen inom äldreomsorgen som möjligt.  

Behovsanpassa och kvalitetssäkra informationsgivningen och 
kommunikationen 

Intressenterna har olika behov av information och former för kommunikation och dialog. 

Det kan handla om kommunikationen internt i organisationen såväl som med externa 

intressenter. Beslutsfattare efterfrågar tydliga och begripliga kvartalsrapporter, 
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medarbetarna önskar transparens i informationsgivningen i samband med förändringar 

och de enskilda och anhöriga vill känna delaktighet genom individanpassad och 

kontinuerlig kommunikation.  

Intressenterna påpekar behovet av att förenkla budskapet och prata med en och samma 

röst samt använda enhetliga ord och begrepp i alla sammanhang, både skriftligt och i 

dialogerna. Vi behöver vara tydliga i all kommunikationen med de enskilda och anhöriga 

och vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen och biståndsbesluten.  

Det är också viktigt hur vi pratar om och med varandra. Vi är alla budbärare och 

förhoppningsvis stolta över att arbeta inom äldreomsorgen och välfärden. Vi behöver 

också det kollegiala samtalet och hur medarbetarna kan hjälpa varandra i deras dagliga 

arbete. 

Kommunikation innebär också att ha förmågan att kunna lyssna på och ta vara på 
förbättringsförslag från intressenter eller de senaste forskningsresultaten. Vi behöver 
etablera nya moderna former för dialog. Med skolan som inspiration skulle 
äldreomsorgen kunna digitalisera anhörigkontakten mer, liksom nyhetsbreven till 
anhöriga. Hänsyn måste tas till digital kunskap hos den som är anhörig. Då behöver det 
även finnas alternativ till digital kommunikation/information, exempelvis synlig och tydlig 
information i samband med besök på det särskilda boendet.  

Intressenterna efterfrågar också en mer aktiv mediabevakning som innebär att även ta 
initiativ att delta i och driva debatten.  

Underlätta effektivare bostadsanpassning och erbjuda profilboenden 

För att ha en bostad som passar den enskildes dagliga liv när livet förändras med 
funktionsnedsättningar finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassning. Många äldre 
fastigheter saknar hiss, vilket kan försvåra boendesituationen ytterligare.  

Generellt vill intressenterna se en förändrad process för bostadsanpassning. Även om det 
inte ingår i äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde så skulle äldre- och 
omsorgsförvaltningen kunna bidra till att stärka samverkan mellan de olika parterna och 
erbjuda en förenklad process för bostadsanpassning så att fler kan ha en bostad som 
fungerar för livsföringen. Processen och hur den fungerar idag får kritik på grund av att 
en stor del av ansvaret vilar på den enskilde själv. Det upplevs som en komplicerad 
uppgift för den enskilde att koordinera frågor som rör tillstånd och inköp. Det är flera 
kontaktytor och många aktiviteter att driva och hålla ordning på för den enskilde.   

Det har också kommit uppmaningar från intressenterna att tänka i ett bredare perspektiv 
när det gäller profiler och inriktningar inom särskilt boende. Exempel intressenterna tar 
upp är särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom, generationsboende samt 
särskilt boende för personer över 65 år som tidigare haft boende inom LSS och 
socialpsykiatrin. Intressenterna vill också se en utveckling av nya typer av profilboenden 
med inslag av exempelvis djur, natur och trädgård, konst och kultur eller musik och 
teater.  

Analysera och ställa om till ny lagstiftning 

En ny lagstiftning inom socialtjänstlagen respektive äldreomsorgslagen får konsekvenser 

för hur vi inom äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar och organiserar oss (se avsnitt 

7.3, 7.4 och bilaga 6). Det är oklart när de nya lagarna kommer att börja gälla, men 

förslagen innebär sannolikt stora förändringar i arbetssätt inom äldre- och 

omsorgsnämndens verksamheter. Respektive verksamhet behöver därför redan under 
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2022/23 planera och göra en GAP-analys som redogör för vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att efterleva de nya lagarna.  

Projektgruppen rekommenderar att en arbetsgrupp tillsätts för att analysera de 

väsentligaste förändringarna och hur Sigtuna kommun bör planera, organisera, utföra och 

följa upp verksamheten.   
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9        Bilagor 

Bilaga 1.  Sigtuna kommuns värdegrund.  

Bilaga 2.  Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem.  

Bilaga 3.  Pågående och planerade förbättringsaktiviteter.  

Bilaga 4.  Lagstiftning och styrdokument.  

Bilaga 5.  Det salutogena förhållningssättet i praktiken. 

Bilaga 6.  Ny socialtjänstlag och konsekvenser för Sigtuna kommun. 

Bilaga 7.  Utmaningar med brukarundersökningen som uppföljningsverktyg.   

Bilaga 8.  Barnrättsperspektivet. 

Bilaga 9.  Referenser. 

Bilaga 10. Begrepp och definitioner. 
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Bilaga 1. Sigtuna kommuns värdegrund20 

Värdegrunden beskriver hur Sigtuna kommun ser på dem som är berörda och beroende 
av äldre- och omsorgsnämndensverksamhet. Värdegrunden ger uttryck för äldre- och 
omsorgsnämndensmänniskosyn och vårt förhållningssätt. 

Invånaren först 

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att de får maximalt värde för sina 
skattepengar och att deras behov möts. Det innebär att: 

 Vi är en serviceorganisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, 
flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. 

 Vi utgår alltid ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service. 

 Vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog. 

Allas lika värde 

Vi respekterar alla individer. Det innebär att: 

 Vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt. 

 Vi tar tillvara olikhet och mångfald. 

 Alla ska behandlas likvärdigt. 

Kvalitet i fokus 

Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög 
effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

 Vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar. 

 Vi följer upp och redovisar öppet våra resultat. 

 Vi strävar efter ett helhetsperspektiv. 

 Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga. 

 Vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig. 
 

                                                 
20 Äldreomsorgsplan för perioden 2016-2025, reviderad 2016-09-20. 
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Bilaga 2. Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem21 

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer 
som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna 
följs upp och utvärderas. 

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för 
invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet ska stötta ständiga förbättringar och 
säkra en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna. 

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem 

 

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av 
kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget 2022-2024 fastställs övergripande 
mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika 
nämnder och verksamheter. 

Målen förs på olika sätt vidare till nämnder och styrelser för att sedan gå vidare till 
verksamheter, enheter och medarbetare via verksamhetsplaner och arbetsplaner. 

 Varje nämnd och styrelse tar utifrån kommunfullmäktiges anvisningar och mål 
fram en årlig verksamhetsplan. I denna fastställer nämnden såväl detaljbudget som 
vilka mål som ska uppnås för att uppfylla kommunfullmäktiges målsättning. Vissa 
av målen är gemensamma för hela organisationen. Nämnden beslutar även om 
strategiska insatser under året och indikatorer. 

 Mål och insatser förs sedan vidare ner i verksamheters och enheters arbetsplaner 
där målen även aktivitetssätts. Även här sätts indikatorer. 

 Målen ligger till grund för varje medarbetares individuella mål och 
utvecklingsplan. 

Vid uppföljning byggs resultatet upp från medarbetarens möte med invånaren till enhet 
och verksamhet, och därefter vidare till förvaltning och nämnd. Varje nämnd rapporterar 
sitt resultat till kommunfullmäktige i månadsbokslut, delårsrapporter och årsbokslut. 
  

                                                 
21 Äldreomsorgsplan för perioden 2016-2025, reviderad 2016-09-20. 
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Styrhierarki och mål på olika nivåer 
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Bilaga 3. Pågående och planerade förbättringsaktiviteter  

3.1  30 åtgärder för en bättre äldreomsorg 

Äldre- och omsorgsförvaltningen har identifierat 30 åtgärder för en bättre äldreomsorg. 

17 av de 30 åtgärderna är redan genomförda under 2022. Åtgärderna innebär 

kvalitetshöjande satsningar utifrån ett brett perspektiv, allt från digital välfärdsteknik och 

aktiviteter för seniorer till kompetensutveckling av medarbetarna och ökad bemanning.  

Nedan följer en sammanfattning av pågående förbättringsaktiviteter. De har 

kategoriserats inom olika områden för att få en tydligare bild av hur prioriteringarna ser 

ut.  

3.1.1  Metoder och arbetssätt (8) 

Klart 
 Kvalitetscertifiering av samtliga äldreboenden. 
 Utveckling av hjälpmedel – en satsning på ny välfärdsteknik. 
 Nattrokamera som alternativ för de enskilda som inte vill bli väckta på natten. 
 Fast omsorgskontakt – så att vård och omsorg anpassas till det individuella behovet. 

Utveckling pågår 
 Mer flexibel hemtjänst – både för de enskilda och medarbetare. 
 Personcentrerad vård och omsorg där det egna valet är viktigare än att alla gör lika. 
 Silviacertifierade äldreboenden där alla medarbetare utbildas i demensvård. 
 Framtidens korttidsplatser där den äldres behov är i centrum. 

3.1.2  Aktiviteter (5) 

Klart 
 Vårdhundar på kommunens äldreboenden. 
 Tandem-elcyklar möjliggör cykelturer utomhus. 
 Virtuella utflykter med ny teknik där äldre kan uppleva platser de minns eller skulle 

vilja besöka. 
 Träffpunkten – mötesplatsen för ännu fler senioraktiviteter. 

Utveckling pågår 
 Minska ofrivillig ensamhet – en satsning på gemensamma aktiviteter för seniorer. 

3.1.3  Mat, måltider och näring (3) 

Klart 
 Nattfösare – något energirikt att äta på kvällen. 
 Handla mat på nätet – större valfrihet för de enskilda som har hemtjänst. 

Utveckling pågår 
 Nära Måltid – ett nytt arbetssätt där alla medarbetare får en bred utbildning om mat 

och matens betydelse. 

3.1.4  Personal (4) 

Klart 
 Möten mellan generationer – anställda ungdomar gör det lilla extra i de äldres vardag. 
 Ökad bemanning – fler sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter. 
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Utveckling pågår 
 Fler heltidsanställda och färre vikarier. 
 Arbetsschemat där flera är nöjda – strävan efter att möta individuella önskemål. 

3.1.5 Kompetens (5) 

Klart 
 Fler utbildade i omvårdnaden av personer i livets slutskede. 
 Bättre introduktion för nyanställda och vikarier. 
 Äldrepedagoger – en förstärkning av kompetensen inom demensvård. 
 Språktest och utbildning i svenska – alla medarbetare ska behärska svenska. 

Utveckling pågår 
 Undersköterskeutbildning på arbetstid för både tim- och fast anställda. 

3.1.6  Kommunikation (3) 

 Klart 
 Förtroenderåd på äldreboendet med politiker, anställda, anhöriga och de enskilda. 

Utveckling pågår 
 Fika med politiker – ett nytt mötesforum. 
 Bättre kommunikation – vecko- eller månadsbrev, digitala anslagstavlor för både 

anhöriga och de enskilda. 

3.1.7  Boendemiljö (2) 

Klart 
 Trevligare inomhusmiljö. 

Utveckling pågår 
 Trivsam och inbjudande utomhusmiljö. 

3.2  Övriga förbättringsaktiviteter  

Äldre- och omsorgsnämnden har i Mål och budget 2022-2024 samt 2022 års 

verksamhetsplan beslutat att fokusera på flera förbättringsaktiviteter och indikatorer med 

kopplingar till kommunens servicelöften, Agenda 2030, samt i viss mån även de nya 

lagförslagen om ny socialtjänstlag respektive äldreomsorgslag.  

I lagförslagen till ny socialtjänstlag respektive äldreomsorgslag föreslås mål om att 

äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande 

och stödja funktionsförmåga, samt om att äldreomsorgen ska vara tillgänglig.22 Förslagen 

innebär konkret att kommunernas ansvar för att planera sina insatser inom socialtjänsten 

särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser, samt att krav införs på att 

socialtjänsten ska bedrivas kunskapsbaserat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.23 

Flera förbättringsaktiviteter innebär fokus på just utveckling av förebyggande insatser 

riktat till alla äldre i kommunen och inom framförallt tre områden:  

 Aktiviteter  

                                                 
22 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (dir.2020.142), Statens Offentliga 
Utredningar, 28 juni 2022. 
23 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Del 1 & 2, Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst, SOU 
2020:47, Statens Offentliga Utredningar, augusti 2020. 
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 Demens 
 Välfärdsteknologi  

Nedan följer en närmare beskrivning av de övriga förbättringsaktiviteterna.  

3.2.1 Ledarskap (1) 

1) Stärkt nära ledarskap genom ny ledningsorganisation på särskilt boende  
Pandemin har gjort det tydligt att man måste minska antalet timanställda, öka 

kompetensen och ge förutsättningar för cheferna att leda med ett nära ledarskap. Något 

som varit tydligt under och efter Covid-19-pandemin är att personalgrupperna som varje 

chef ansvarar för ofta är för stora. Under 2022 är målet att minska antalet underställda per 

chef genom att införa en ny ledningsorganisation på de särskilda boendena, vilket innebär 

att det kommer att finnas en ”boendechef” samt chefer med direkt personalansvar för 

cirka 20-25 personer.  

3.2.2  Omsorg och service (4) 

1) Ökad trygghet  
Äldre- och omsorgsnämnden har antagit ett antal servicelöften under 

nämndsammanträdet i december 2021. Löftena fokuserar på service och trygghet i 

kärnverksamheterna, bestående av myndighetsutövningen, äldreomsorgen och omsorgen 

för funktionsnedsatta.  

Beträffande myndighetsenheten är avsikten att servicelöftet ska säkra tidseffektiviteten i 

beslutsfattandet inom hemtjänsten, i syfte att kommunens invånare inte ska behöva vänta 

onödigt länge på sin service och omsorg. Arbetet är redan påbörjat inom 

myndighetsenheten, och servicelöftet ses där som ett ytterligare sätt att skapa ökad emfas.  

Inom omsorgen för funktionsnedsatta och äldreomsorgen handlar servicelöftena om att 

skapa trygghet inom boendeformerna. Denna satsning ses i valet av indikatorer i 

verksamhetsplanen, under målet "Säkerställa god kvalitet och service för de enskilda 

utifrån givna ekonomiska förutsättningar", och ges således ytterligare tyngd genom 

satsningar på trygghet i servicelöftena.  

Vikten av trygghet inom särskilt boende blev extra tydlig i anhörigundersökningen som 

kommunen genomförde på Arhems särskilda boende, där resultatet vittnade om att 

trygghet var den faktor som starkast korrelerade med generell nöjdhet. Trygghetsarbetet 

är redan påbörjat och kommer fortsatt vara prioriterat i verksamheterna. 

2) Stärkt personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom (BPSD) 
Inom äldreomsorgen fortsätter även äldre- och omsorgsförvaltningen sitt arbete kring 

demens, där arbetet utgår från BPSD-registret vars syfte är att genom multiprofessionella 

vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symptom och därigenom minska 

lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Användandet av 

BPSD-registret säkerställer också en personcentrerad vård och omsorg. 

3) Jämlik vård och omsorg 
En jämlik vård ska eftersträvas och genomsyra allt arbete i äldre- och 
omsorgsförvaltningen. Ett servicelöfte som ska mätas och följas upp är andelen beslut 
som verkställts inom tre månader (den nya socialtjänstlagen kommer att tillåta 6 
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månader24). En jämlik vård är även en global prioritering, då mål 10 i Agenda 2030 

handlar om just jämlik hälsa, vård och omsorg. Covid-19-pandemin har därtill inneburit 
att brister inom hälsa, vård och omsorg har uppmärksammats i större utsträckning, varför 
indikatorn bedöms särskilt relevant. 

4) Ökad tillgänglighet och service 
Ett arbete är påbörjat med att ta fram ett enkätverktyg i syfte att mäta 

myndighetsenhetens tillgänglighet och service kopplat till de enskilda som enheten har 

kontakt med. Ett servicelöfte och indikator som ska mätas och följas upp är 

utredningstiden inom enheten. 

3.2.3  Mat och måltider (1) 

1) Kvalitetssäkrad nattfasta  
Nämnden har för 2022 valt att följa en indikator som mäter hur stor andel av de enskilda 

inom särskilt boende som överskrider 11 timmar mellan måltiderna (kvällsmål och 

nästkommande dags morgonmål), även kallat ”nattfasta”. Dels är detta en del i att erbjuda 

en god och säker vård, dels i enlighet med Agenda 2030:s delmål 2.1 och 2.2 som handlar 

om tillgången till säker och näringsriktig mat, och att minimera alla former av felnäring. 

Nämnden bedömer det särskilt viktigt att följa detta mått då utfall från tidigare år vittnar 

om en hög andel som överskrider en nattfasta om 11 timmar. 

3.2.3  Hälso- och sjukvård (2) 

1) Stärkt patient- och brukarsäkerhet 
Inom hälso- och sjukvårdsarbetet har det under 2021 gjorts en patientsäkerhets-

kartläggning och revision gällande hälso- och sjukvårdsorganisationen, i vilka det 

framkommit att flera områden behöver förstärkas och förbättras inom patient- och 

brukarsäkerheten. Fokus kommer bland annat att läggas på att utveckla ett öppnare 

arbetsklimat gällande avvikelsehanteringen för att därigenom kunna stärka patient- och 

brukarsäkerheten ytterligare. 

2) Säkrad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
Enligt delmål 3.4 i Agenda 2030 ska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma 

sjukdomar minska och mental hälsa främjas. Därför har äldre- och omsorgsnämnden 

beslutat om att lyfta in en indikator som mäter följsamheten till basala hygienrutiner och 

klädregler. Hygienrutinerna är en viktig del i att säkerställa att varje individ erbjuds en god 

och säker vård. Därtill har Covid-19-pandemin lett till att bristande hygienrutiner har 

uppmärksammats inom flera vårdyrken i landet, varför det är särskilt relevant att följa just 

detta mått. 

3.2.4  Personal (4) 

1) Heltidsarbete för alla medarbetare 
Under 2022 arbetar förvaltningen, i enlighet med uppdrag i mål- och budget, med att 

skapa förutsättningar för att kunna erbjuda heltidsarbete för alla medarbetare. Det 

strategiska målet med att få så många medarbetare som möjligt i organisationen att arbeta 

heltid väntas leda till ökad kvalitet, kontinuitet och kompetens. I arbetet ingår att 

                                                 
24 Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Del 1 & 2, Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst, SOU 
2020:47, Statens Offentliga Utredningar, augusti 2020. 
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genomföra en organisationsöversyn och erbjuda heltidsarbete från och med år 2023. 

Äldre- och omsorgsförvaltningen är först ut med detta arbete i kommunen. 

2) Stärkt rekryteringsprocess för ökad personalkontinuitet 
Målet för kommunen är att ha egen personal så långt som det är möjligt. Rekrytering av 

framför allt legitimerad personal är en utmaning för kommunen, liksom i hela landet. Då 

det råder en generell brist på framförallt sjuksköterskor i Sverige är äldre- och 

omsorgsförvaltningen i behov av att bemanna med hjälp av bemanningsföretag. Äldre- 

och omsorgsförvaltningen behöver arbeta för att finna vilka insatser som möjliggör 

rekrytering och stabilisering av främst legitimerad personal, vilka har en större 

arbetsmarknad än basmedarbetarna.  

3) Förbättrad bemanningsplanering 
Arbetet med optimal bemanning, vikarienyttjande och schemaläggning fortsätter under 

2022. Utöver kontinuerlig uppföljning av resultat, analys och avvikelser ingår i 

bemanningsplaneringen att samordna insatser och anpassa arbetssätt som väntas leda till 

både lägre kostnader och lägre sjukfrånvaro.  

4) Förbättrad arbetsmiljö 
Myndighetsenheten har under 2021 gjort en omorganisation vilket är åtgärder kopplade 

till resultatet från medarbetarundersökningen, och syftar till att tydliggöra både struktur 

och de olika rollerna inom enheten. Därtill görs en satsning kring den psykosociala 

arbetsmiljön som väntas leda till uppsatta arbetsmiljömål. 

3.2.5  Kompetens (4) 

1) Stärkt grundkompetens 
I äldre- och omsorgsförvaltningen finns ett antal medarbetare utan formell vårdutbildning 

som med hjälp av statsbidragsinsatser utbildas till undersköterskor. Flera medarbetare har 

validerat sina kunskaper till undersköterska (tjänstetiteln är sedan stödassistent). 

Arbetet med att minska antalet timanställda, och framförallt de utan adekvat utbildning, 

fortsätter också under året med målet att stärka både personkontinuiteten och 

grundkompetensen i äldre- och omsorgsförvaltningens verksamheter. 

Samtliga enhetschefer inom äldre- och omsorgsförvaltningen har under 2021 fått 

utbildning inom kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.  

Inom enheterna har det skett kompetenshöjningar inom lågaffektivt bemötande, 

alternativ kommunikation, motiverande intervjuer samt att åldras med kognitiv 

funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.  

2) Stärkt kompetensmix genom flera specialistroller  
Inom enheterna anställs vid vakanser stödpedagoger som har en utökad kompetens inom 

funktionshinderområdet eller psykiatrin. 

Under våren 2022 har ett antal undersköterskor fått möjlighet att studera till 

specialistundersköterska med demensinriktning, vilket väntas leda till en kvalitetshöjning i 

det dagliga kvalitetsarbetet. 

3) Stärkt kompetens inom mat och måltid 
Alla medarbetare som jobbar med boende/patienter kommer under 2022 att få specifik 

utbildning om och kring mat och måltid i syfte att få kompetens kring vad som är viktigt, 

och hur man får måltiden att vara något som är både en höjdpunkt och näringsriktigt. 
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Nämnden förväntar sig en korresponderande höjning av samtliga indikatorer inom 

nutrition. 

4) Stärkt introduktionsprogram för nyanställda 
Under 2022 kommer myndighetsenheten att utveckla introduktionen för nya medarbetare 

ytterligare, och i detta involvera flera medarbetare för att skapa en tydligare helhetsbild. 

Enheten kommer också att arbeta aktivt med kompetensutvecklingsplanen som togs fram 

under hösten 2021 och göra riktade utbildningsinsatser som anpassas utifrån 

medarbetarnas behov. 

3.2.6  Kommunikation (2) 

1) Förbättrad information på hemsidan  
Myndighetsenheten har under året påbörjat ett arbete med att tydliggöra information på 
kommunens hemsida.  

2) Erbjuda nya e-tjänster 
Myndighetsenheten utvecklar e-tjänster för exempelvis ansökan om bistånd. Arbetet 
pågår under 2022. 

3.2.7  Boendeformer (2) 

1) Utveckla målgruppsanpassade boendeformer 
För att klara en åldrande befolkning och en allt mer komplex behovsbild behöver olika 

boendeformer planeras. Behovet av olika boendeformer är integrerat i kommunens 

lokalförsörjningsplan. Det gäller bland annat särskilt boende för personer med 

demenssjukdom samt nya boendeformer för äldre för att möjliggöra kvarboende i större 

omfattning. Under perioden 2022-2031 prognostiserar Sigtuna kommun exempelvis för 

ett ökat behov av platser inom särskilt boende med drygt 80 platser från 289 till 370. Det 

motsvarar en ökning på 28 procent. 25 

2) Erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende 
Äldre- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa, 

samt införa biståndsbedömt trygghetsboende. Utredningen och ekonomiska 

konsekvenser redovisades för nämnden i augusti 2022 och beslut fattades att Sigtuna 

kommun inte ska erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende. 

3.2.8  Processtyrning och digitalisering (2) 

1) Effektivisera arbetsprocesserna inom myndighetsenheten 
Inom myndighetsenheten fokuserar arbetet kring ökad rättssäkerhet, 

kompetensutbildning, systematiskt kvalitetsarbete, metodutveckling och digitala tjänster. 

Arbetsprocesserna bör ge en effektivitet inom enheten via systematisk uppföljning, 

avtalsuppföljning och kontinuerlig metodutveckling. Som en del i effektiva processer 

ingår digitalisering, dels för att öka den interna kunskapen om digitala verktyg/tjänster 

och dels för att det ska vara lätt för externa aktörer att kommunicera med enheten. 

2) Digitalisera arbetsprocesserna  
Digitalisering av processer möjliggör effektivare arbetssätt och en förflyttning från 

rutinuppgifter till analys och förbättringsarbete. Därför är det viktigt att äldre- och 

                                                 
25 Kapacitetsplan 2022-2026 med utblick till 2027-2031 (ÄON 2022:62), äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna 
kommun, 2022-04-07.                
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omsorgsförvaltningen är aktiv i att omvärldsbevaka och implementera ny teknik och nya 

arbetssätt. Äldre- och omsorgsförvaltningen avser att under 2022 ta fram en strategisk 

digitaliseringsplan i vilken kompetenshöjande insatser, samt nya förbättrade 

systemlösningar kring välfärdsteknik och andra digitala lösningar ska ingå. 

3.2.9  Ekonomi (3) 

1) Långsiktigt stabil ekonomi 
Äldre- och omsorgsnämnden arbetar för att berörda målgrupper ska få tjänster av hög 

kvalitet, samt en stimulerande och värdig tillvaro. Nämnden vill skapa förutsättningar för 

en ansvarsfull, långsiktig och stabil ekonomi. 

En sund och hållbar ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Det 

innebär att verksamheterna håller en kostnadsnivå som är i nivå med, eller lägre än 

jämförbara kommuner, och därtill håller en god kvalitet. Verksamheterna arbetar med 

effektiviseringar genom att jämföra sig med och lära av andra kommuner, samt genom att 

hitta sätt att arbeta smartare genom att exempelvis ta tillvara ny teknik för att digitalisera 

och automatisera arbetssätt. 

Pandemin har varit en utmaning på flera nivåer. Tidigt i pandemin kunde äldre- och 

omsorgsförvaltningen se en ökad sjukfrånvaro, vilket under sommaren och hösten 2021 

varit det omvända. 2021 har präglats av lägre volymer än de antaganden som låg till grund 

för budget vilket bidragit till kraftiga ekonomiska överskott under 2021. Nämnden har 

dessutom erhållit statlig ersättning för ökade merkostnader kopplade till pandemin, vilket 

har gett en positiv effekt på resultatet. 

2) Fortsätta söka statsbidrag 
Staten ger kommunen årligen generella och riktade statsbidrag inom äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområden. Nämnden har under 2021 erhållit cirka 34 

miljoner kronor i form av regionala och statliga stimulansmedel. Vissa av dessa medel 

kommer även kunna rekvireras för 2022 och äldre- och omsorgsförvaltningen har för 

avsikt att söka samtliga tillgängliga stadsbidrag för verksamhetsåret. 

3) Modernisera ekonomistyrningsprocessen 
Under 2022 kommer äldre- och omsorgsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med 

uppföljning av volymer, ekonomiska utfall, resultatanalyser och prognossättning. 

Nämnden har också påbörjat arbetet med att ta fram en struktur för volym- och 

demografisk budgetering och uppföljning. Detta för att framöver ha en detaljbudget som 

bygger på en resursfördelningsmodell istället för att som idag vara anslagsfinansierad. 
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Bilaga 4. Lagstiftning och styrdokument26  

De viktigaste lagarna för äldreomsorgens arbete är Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Andra lagar som påverkar är bland annat förvaltningslagen, 

kommunallagen, EU-rätt, arbetsrätt, diskrimineringslagen och Lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Förutom i lagstiftningen finns de 

nationella målen uttryckta i riksdagens antagna mål för äldrepolitiken samt i en nationell 

utvecklingsplan för vård och omsorg. 

Socialtjänstlagen 

Riksdagen beslöt våren 2010 att anta två lagförändringar i socialtjänstlagen: 

 En ny bestämmelse om nationell värdegrund. 
 Äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet  

och annan lättåtkomlig service ska ges 

Socialtjänstlagen - rätten till bistånd 4 kap.  

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv.  

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 

Socialtjänstlagen - särskilda bestämmelser för olika grupper 5 kap. 

Äldre människor 
4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande (värdegrund).  

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Lag (2010:427). 

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem 

som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska 

inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

behöver särskilt stöd.  

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 

boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). 

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 

verksamhet på detta område.  

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka 

med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

                                                 
26 Äldreomsorgsplan för perioden 2016-2025, reviderad 2016-09-20. 
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Kommunen ska verka för att det finns tillgång till medarbetare med kunskaper i finska, 

meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor. Lag 

(2009:726). 

Personer med funktionsnedsättningar 

7 § Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap 

och att leva som andra. 

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får 

bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen 

ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av dessa svårigheter 

behöver ett sådant boende. 

Personer som vårdar eller stödjer närstående 

10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder. Lag (2009:549). 

Bemanning på särskilt boende enligt socialtjänstförordningen 

Från 15 april 2016 gäller en ny bestämmelse om bemanning i socialtjänstförordningen 

som anger att kommunen ska bemanna särskilda boenden utifrån den enskildes ”aktuella” 

behov. Det ska finnas tillgång till medarbetare dygnet runt som utan dröjsmål kan 

uppmärksamma om en äldre person på ett särskilt boende behöver stöd och hjälp.  

Begreppet ”aktuella” innebär att kommunen ska göra en kontinuerlig anpassning av stöd 

och hjälp utifrån den enskildes behov. 

Bestämmelsen innebär endast ett förtydligande av kommunernas nuvarande ansvar. 

Kravet på tillgång till medarbetare styrs med andra ord utifrån den enskildes 

förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Tillgången till medarbetare ska anpassas 

efter de äldres olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer 

stöd och hjälp än en annan. Medarbetarna ska uppmärksamma den äldres behov av stöd 

och hjälp samt om det behövs förändra tillgången till medarbetare. Bestämmelsen reglerar 

inte på vilket sätt medarbetare kan uppmärksamma att en boende har behov av hjälp och 

därför kan kommunen själv bedöma på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är 

viktigt att tekniskt stöd används på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den 

enskilde. 

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL 

Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som efter beslut av 

kommunen bor i särskilda boenden (för äldre, för personer med funktionsnedsättning 

och socialpsykiatriboende) samt i dagverksamheter. När kommunen inrättar så kallade 

korttidsplatser innefattas de också av denna bestämmelse. Lagen anger att ansvaret 

sträcker sig till sjuksköterskenivå, läkare ska tillhandahållas av landstinget. Kommunerna 

kan genom avtal komma överens om att någon annan utför uppgifterna som kommunen 

ansvarar för. Detta sker till exempel genom att vissa boenden läggs ut på entreprenad eller 

inom valfrihetssystemet, till privata aktörer. I Sigtuna kommun drivs all hälso- och 

sjukvård i ovanstående verksamheter i egen regi. 
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Patientlagen 

Patientlagen trädde i kraft 2014. Syftet med denna lag är att förstärka den enskildes 

ställning i hälso- och sjukvården samt främja den enskildes integritet, självbestämmande 

och delaktighet. Patientlagen konkretiserar mer än hälso- och sjukvårdslagen, vad hälso- 

och sjukvården behöver göra för att uppfylla målen om en god och säker vård. 

Patientsäkerhetslagen 

Syftet med denna lag är att främja hög patientsäkerhet. Risker ska identifieras och så långt 

som möjligt åtgärdas innan de leder till vårdskador och de vidtagna åtgärderna ska följas 

upp. Vårdskador ska utredas och orsakerna ska åtgärdas. Allvarliga vårdskador ska 

anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ett systematiskt kvalitetsarbete ska 

bedrivas i vården.  

Lagen anger också skyldigheter och begränsningar för hälso- och sjukvårdspersonal, 

legitimationsfrågor och tillsyn av myndighet. En av skyldigheterna är att informera de 

enskilda om eventuellt inträffade vårdskador och möjligheten att lämna synpunkter och 

klagomål.  

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas där uppsatta mål i verksamheter följs 

upp och utvärderas och de nya målen för kommande år anges. Det ska också framgå hur 

patientsäkerhetsarbetet organiseras i verksamheten. 
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Bilaga 5. Det salutogena förhållningssättet i praktiken 

Äldre- och omsorgsförvaltningen har ambitionen att arbeta utifrån ett salutogent 
förhållningssätt. Nedan följer en beskrivning av hur det skulle kunna se ut i 
praktiken.  

Grunden i det dagliga arbetet är samarbetsrelationen och dialogen med den enskilde. 

Människor med en hög känsla av sammanhang disponerar för god hälsa. Genom att 

arbeta enligt det salutogena synsättet vill äldre- och omsorgsförvaltningen tillvarata både 

den enskildes, anhörigas och medarbetarnas resurser och ser till den enskildes hela 

livssituation för att skapa god hälsa.  

Sigtuna kommuns relationsinriktade och hälsofrämjande arbetssätt innebär att den 

enskilde kan delta efter behov, önskemål, kapacitet och dagsform. Vi stärker även 

medarbetarnas känsla av att det han/hon utför är värdefullt och väcker lust och 

entusiasm. Målet är att den enskildes ska uppleva detsamma. Den enskilde ska känna att 

han/hon är värdefull, delaktig, stolt över vem han/hon är och har varit, behövd och 

kompetent och den enskilde ska bli bemött med förståelse för sin förändrade 

livssituation. 

Det salutogena synsättet ligger helt i linje med den nationella värdegrunden och de 

nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit 

fram, där man betonar att all vård och omsorg för personer med demenssjukdom ska 

bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Även Folkhälsoinstitutet poängterar 

KASAM som en viktig del i hälsovetenskapligt hälsofrämjande arbete. De har identifierat 

fyra hörnpelare, refererade till Antonovsky, för ett gott åldrande. Social gemenskap, 

meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

I vårt förändringsarbete prioriterar äldre- och omsorgsförvaltningen den sociala nivån och 

den enskildes behov av samhörighet med andra. Vår uppfattning om vad meningsfullhet 

innebär grundar sig på en vetenskaplig och beprövad ideologi, salutogenes.  

Den bygger på Aaron Antonovskys teori KASAM = känsla av sammanhang där 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är centrala.  

BEGRIPLIGHET innebär att det som inträffar är förståeligt och upplevs som ordnat, 

strukturerat och tydligt. Exempel på begriplighet ur ett brukarorienterat synsätt kan vara 

följande:  

 Vi inhämtar den enskildes levnadsberättelse i hans/hennes hem före inflyttning. 
 Omsorgskontakten gör en veckoplanering tillsammans med den enskilde (och 

anhöriga) utifrån genomförandeplanens mål och som fylls i en allmän almanacka.  
 Genom att den enskilde är med och planerar sina dagar vet han/hon alltid vad som 

ska hända. 
 Rätt färg, form och belysning gör den enskildes vardag mer begriplig genom att 

han/hon hittar lättare. 
 Dagens meny är väl synlig på matbordet.  
 Tydliga almanackor visar dagens datum.  
 Vi har bara dagens tidning framme.  
 Vi följer årstiderna ute med promenader. 
 Det finns ofta något på bordet som påminner den enskilde om årstiderna. 
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HANTERBARHET innebär att den enskilde har en upplevelse av att ha tillräckliga resurser 

för att kunna möta olika situationer i livet. Exempel på hanterbarhet ur ett 

brukarorienterat synsätt kan vara följande: 

 Omsorgskontakten känner den enskilde så väl att han/hon kan föra dennes talan om 
den enskilde inte klarar det själv. 

 Den enskildes aktiviteter är anpassade efter hans/hennes behov, önskemål, 
funktionsnivå och dagsform. 

 Den enskilde känner sig trygg genom att omsorgskontakten och sjuksköterskan ser 
vilka mediciner den enskilde behöver och hur de påverkar honom/henne. 

 Omsorgskontakten hjälper den enskilde med all ADL. 
 Den enskilde får rätt hjälpmedel (t.ex. madrass, rullstol, rollator, glasögon och 

hörapparat) vid behov. 

MENINGSFULLHET innebär att den enskilde har en upplevelse av delaktighet i det som 

sker. Delaktighet är det som motiverar den enskilde och avgör om det hen möter i livet är 

värt engagemang och hängivelse. Med andra ord i vilken utsträckning man uppfattar att 

livet har en känslomässig mening. Exempel på vad meningsfullhet innebär ur ett 

brukarorienterat synsätt kan vara följande: 

 Den enskilde får vara den person han/hon själv uppfattar sig att vara. 
 Den enskilde känner att han/hon är behövd och kan bidra. 
 Den enskilde har goda sociala relationer, där kvalitet är viktigare än kvantitet. 
 Omsorgskontakten förstår hur den enskilde ser på sig själv och ”lyssnar in” vem 

han/hon är. 
 Omsorgskontakten och den enskilde lär känna varandra och får en förtroendefull 

relation.  
 Omsorgskontakten vet den enskildes historia och kan prata med den enskilde om det 

som är värdefullt för honom/henne. 
 Den enskilde (och anhöriga) är med och planerar sina dagar tillsammans med 

omsorgskontakten.  
 Den enskilde (och anhöriga) är med på aktiviteter som bidrar till den enskildes 

välbefinnande.  
 Den enskilde och omsorgskontakten gör mycket tillsammans (om den enskilde 

önskar) t.ex. städar, tvättar, handlar, äter och fikar. 

Den enskilde kan bara ”få vara” (gerotranscendens) genom att kontaktmannen ”läser av 

behoven”.  

För att en värdegrund ska uppfattas som trovärdig i en organisation anser äldre- och 

omsorgsförvaltningen alla ledare och medarbetare ska ”leva den” och delta i vardagen. 

Det skapar en realistisk syn på tillvaron som påverkar och utvecklar verksamheten på ett 

sunt sätt. Om ledarna är nära verksamheten upplever medarbetarna en större möjlighet att 

påverka, känner hanterbarhet, begriplighet och förhoppningsvis också meningsfullhet. 

Sigtuna kommun arbetar för att vara en trovärdig, långsiktig arbetsgivare. Det återspeglas 

i medarbetarnas vilja till engagemang och känsla av delaktighet. 

Det är nödvändigt att medarbetarna själva upplever det som de vill förmedla till de 

enskilda, nämligen hanterbarhet, delaktighet och meningsfullhet. Medarbetarnas känsla av 

sammanhang skapar förutsättningar för meningsfullhet och sammanhang för de enskilda. 

Att använda sig av kulturarbetare/konstnärer i exempelvis konstprojekt inkluderar både 

de enskilda och medarbetare.  
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Vi arbetar kontinuerlig för att medarbetarna ska känna engagemang, delaktighet och 

trivsel men också för att utveckla deras kreativa potential och inspirera till nya 

arbetsmetoder. Vid Sigtuna kommuns särskilda boenden kan äldre- och 

omsorgsförvaltningen erbjuda t.ex. studiecirklar i konst enbart riktade till medarbetare för 

att öka engagemang, delaktighet och förståelsen för konstens potential i arbetet med de 

enskilda. Förståelsen infinner sig genom personliga upplevelser. Ett annat exempel, ett 

galleri som kan bli en naturlig mötesplats, en paus- och ett promenadalternativ för de 

enskilda, medarbetare och anhöriga. I detta rum öppnas fönster till nya världar via 

konstverken som bildar en naturlig plats för eftertanke, reflektion ochär konstutställningar 

som skapats tillsammans med medarbetare och där de bjudits in till att, via bilden, 

beskriva ett visst tema, sin vardag eller vad som är svårt/stimulerande/roligt i arbetet.  

Att chefen inspirerar medarbetarna och tillhandahåller intellektuell och hälsofrämjande 

stimulans är av stor betydelse inom ett salutogent synsätt. Vi arbetar enligt det salutogena 

ledarskapets metoder för att ge medarbetarna en känsla av sammanhang. Det kräver att 

medarbetarna har tillgång till information för att kunna utföra sitt arbete och därmed 

känna hanterbarhet. Medarbetaren måste också känna att han/hon har tillräckligt med 

kompetens för att kunna utföra arbetet och uppleva begriplighet.  

Arbetsuppgifter ska fördelas till de som är intresserade och kunniga. Att medarbetarna är 

väl informerade och att de känner stor delaktighet i arbetet gör att arbetet blir kreativt och 

utmanande. Delaktighet i det som sker och i beslut som rör mitt arbete ger en hög grad av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Det salutogena förhållningssättet innebär att varje medarbetare måste få tid för insikt och 

förståelse för att kunna bygga grunden för motivationen att delta i vårt förändringsarbete. 

Många medarbetare ser tidigt möjligheterna och meningsfullheten, medan andra behöver 

mer tid att få ”känslan” som det innebär att förstå och arbeta enligt den salutogena 

värdegrunden. Vi måste vara lyhörda för dessa förutsättningar så att utvecklingen av 

verksamheten sker i samarbete med medarbetarna.  

Vid nyanställningar behöver ledarna därför mycket tid på att ge medarbetaren en tydlig 

bild av äldre- och omsorgsnämndensvärdegrund och vad den innebär för vårt arbetssätt i 

vardagen. Beslutsvägarna behöver vara korta och medarbetare uppmuntras att göra 

verklighet av idéer. Det finns många goda exempel där medarbetare har fått utrymme och 

resurser till att exempelvis utveckla en aktivitet, leda en grupp eller med stöd av en 

kulturarbetare (tjänstgör på plats) hålla i ett längre projekt.  

Varje medarbetare har ett årligt medarbetarsamtal med sin chef. Vi följer då upp 

individuella mål och diskuterar arbetsuppgifter, arbetssituation, förslag till förbättringar, 

behov av utbildning och utvecklingsåtgärder. Varje enskild medarbetare har en individuell 

utbildningsplan. Verksamhetschefen är ansvarig för kompetensnivån på verksamhets- och 

individnivå och får support av verksamhetens utbildare samt centrala utbildare. 

En arbetsgivare ska vara trovärdig och utan dolda agendor. Programmet för utbildning 

ska säkerställa att medarbetare kan känna hanterbarhet och delaktighet i arbetet. Egen tid 

motsvarande två timmar avsatt för den enskilde och omsorgskontakten varje vecka 

främjar engagemang och ger kontaktmannen tid och möjligheter till att använda sig av all 

sin kompetens. Ledningssystemet som ständigt utvecklas i samarbete med alla 

medarbetare skapar i allra högsta grad en känsla av delaktighet och möjligheterna att 

påverka är stora. Ett öppet och tillåtande klimat med ett salutogent ledarskap där nya, 

kreativa idéer tas tillvara skapar trivsel.       
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Vi arbetar enligt det salutogena ledarskapets metoder för att ge den enskilde och 

medarbetarna en känsla av sammanhang. Genom metoden skapar ledarna engagemang 

och motivation så att varje medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt. Måluppfyllelse 

mäts genom avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning.  

Vi behöver erbjuda en kontinuerlig dialog och reflektion kring mål, värdegrund, planering, 

genomförande, uppföljning och utveckling genom verksamheternas råd, forum, träffar 

och möten. Det sker även individuellt via handledning och medarbetarsamtal. 

Medarbetarna får på ett systematiskt och tydligt sätt genom vårt ledningssystem möjlighet 

att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet när det gäller det dagliga 

kvalitetsarbetet och kontinuerliga förbättringsarbetet. Vid dessa tillfällen stämmer 

medarbetarna av att alla har en gemensam bild av situationen och arbetssättet. Det skapar 

en trygghet i det dagliga arbetet. Ledningssystemet ska bidra till att goda exempel, 

erfarenheter och förbättringsförslag återförs in i vårt dagliga kvalitetsarbete på ett 

systematiskt och strukturerat sätt.  

Vi behöver dessutom säkerställa ett väl utvecklat och kvalitetssäkrat systematiskt 

arbetsmiljöarbete samt en fin samarbetsrelation med arbetstagarorganisationerna.  

ETIKFORUM. Vi ska alltid ha en konsekvent och systematisk uppfattning om vad som är 

rätt respektive orätt i vård, omsorg och service. Det handlar om hur medarbetarna tänker 

och agerar; om de normer och värderingar som påverkar deras handlingar; om 

medarbetarnas övergripande människosyn. Liv, hälsa, trygghet, integritet och rättvisa är 

värden som ligger till grund för verksamheternas och medarbetarnas etiska principer.  

En bärande metod i det salutogena arbetssättet är att medarbetarna deltar i ett 
(obligatoriskt) Etikforum minst åtta gånger per år. Etikforum bör ledas av en extern 
moderator och fokuserar på ett ämne i taget. Vi vill uppnå att medarbetarna har 
gemensamma värderingar och etik i viktiga frågor som rör den enskilde och 
verksamheten.  

Att bibehålla människovärdet i alla situationer är utgångspunkten. Det innebär ett gott 

och respektfullt bemötande av de äldre, liksom ett konsekvent tillvaratagande av alla deras 

rättigheter. Ett gott och respektfullt bemötande ska gälla även i relationen medarbetarna 

emellan. Alla medarbetare förbinder sig skriftligen att följa företagets värdegrund och 

etiska riktlinjer. Etiska frågor ingår som en väsentlig del i den utbildning som alla 

medarbetare deltar i och etik diskuteras fortlöpande i verksamheten. Målet är att engagera 

alla medarbetare i etiska frågor, att få dem att ta ställning till de grundläggande etiska 

värderingarna, att motivera dem att påverka och utveckla rådande synsätt och riktlinjer 

när den praktiska vardagen kräver en justering.  

Exempel på ämnen i Etikforum: 

 Vad är trygghet? 
 Vad är livskvalitet i olika faser i livet? 
 Vad innebär kontinuitet inom vården och omsorgen? 
 Vilka aktiviteter skapar ökad livskvalitet?   
 Hur visar vi som medarbetare respekt för alla människors lika värde? 
 Vad innebär respekt för individen? 
 Hur kan vi öka den enskildes inflytande och självbestämmande?  
 Hur ökar vi den enskildes självförtroende? 
 Vad innebär integritet?  
 Vilket ansvar har jag som medarbetare för att skapa en meningsfull vardag för den 

enskilde? 



                                              Äldreomsorgsplan 2022-2026 

 

                               Bemötande - Delaktighet - Förtroende och trygghet                 Sida 56 (71) 

 

 Vad innebär det att vara flexibel?  
 Vad är gott bemötande? 
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Bilaga 6. Ny socialtjänstlag och konsekvenser för Sigtuna 

kommun 

6.1  En mer enhetlig begreppsanvändning  

Utredningen har gått igenom begreppsanvändningen i lagen och kan konstatera att den i 

flera delar inte är stringent. Det bidrar till att lagen kan vara svår att förstå. Utredningen 

har därför försökt att göra begreppsanvändningen i den nya lagen mer enhetlig.  

6.2  Jämställdhet som mål  

Utredningen anser att socialtjänsten ska främja både jämlika och jämställda levnadsvillkor. 

Jämlikhet och jämställdhet hänger nära samman, men är inte samma sak. Jämlikhet 

handlar om rättvisa villkor mellan individer och grupper i samhället medan jämställdhet 

gäller förhållandet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Utredningen föreslår 

därför att socialtjänstlagens nuvarande målbestämmelser kompletteras med att 

socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja människornas jämställda levnadsvillkor.  

Genom att ange både jämlikhet och jämställdhet i de övergripande målen blir det tydligt 

att socialtjänsten särskilt måste arbeta med jämställdhet. För att det nya målet ska nå 

förändring även i det dagliga mötet mellan den enskilde och professionella inom 

socialtjänsten behövs en fördjupad beskrivning och analys av vad som definierar 

genusbias utifrån socialtjänstens uppdrag, ansvar och förutsättningar.  

6.3  Ett förebyggande perspektiv  

Det finns i dag ett stort antal människor i utanförskap i samhället, vilket leder till 

mänskligt lidande och ohälsa. Det leder dessutom till en ineffektiv användning av 

offentliga resurser. Även sociala problem orsakar mänskligt lidande och stora kostnader 

för samhället. För att motverka detta och minska framtida behov av insatser till enskilda 

anser utredningen att socialtjänsten behöver lägga större fokus på förebyggande arbete.  

Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till att tidpunkten för mer ingripande vård- 

och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. Genom att uppmärksamma 

risker och även behovet av tidiga, förbyggande och rehabiliterande insatser kan 

socialtjänstens arbete ge positiva effekter för såväl de personer som berörs som för 

kommunens resurser. Utredningen kan inte nog understryka vikten av att socialtjänsten 

har ett förebyggande perspektiv och arbetar förebyggande oavsett om det handlar om 

övergripande arbete, i samverkan med andra, kommunens planering, insatser till grupper 

eller insatser till enskilda.  

I syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt förebyggande arbete inom socialtjänsten 

föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen ska anges att socialtjänsten ska ha ett 

förebyggande perspektiv. Målet är att perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens 

verksamhetsområde och på samtliga nivåer; samhälls-, grupp- och individnivå och 

tillämpas av beslutsfattare och yrkesverksamma inom alla socialtjänstens verksamheter. 

6.4  En lätt tillgänglig socialtjänst  

Det förebyggande arbetet hänger nära samman med att den enskilde har kunskap om 

socialtjänsten och enkelt kan kontakta den. Utöver att ha ett förebyggande perspektiv 

behöver socialtjänsten också särskilt arbeta med hur personer enkelt ska kunna ha kontakt 

med socialtjänsten. En lätt tillgänglig socialtjänst gör det enkelt för människor att få 
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information om verksamheten – inklusive egna rättigheter – samt att ta och ha kontakt 

med den. De regler som redan avser tillgänglighet inom socialtjänsten gäller viktiga 

områden såsom god förvaltning och fysisk tillgänglighet till lokaler. Utöver dessa regler 

föreslår utredningen en bestämmelse som ger tillgänglighetsbegreppet en generell 

betydelse för socialtjänstens verksamhet. Inriktningen ska regleras tillsammans med det 

förebyggandet perspektivet.  

Socialtjänstens ska således ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt 

tillgänglig. Bestämmelsen anger en övergripande inriktning för hur socialtjänsten ska 

planeras och utformas när det gäller den enskildes möjligheter till kontakt med 

verksamheten. 

6.5  Samhällsplanering 

Utredningen föreslår att plan- och bygglagen kompletteras med en bestämmelse som tar 

sikte på de sociala aspekterna i planläggningen. Den föreslagna bestämmelsen är ett 

komplement till den bestämmelse i socialtjänstlagen som reglerar socialnämndens 

medverkan i samhällsplaneringen. Avsikten med regleringen är att tillföra social 

sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen.  

För att tydliggöra kommunens ansvar och förstärka socialnämndens medverkan i 

samhällsplaneringen föreslår utredningen därtill att det i plan- och bygglagen regleras att 

översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala 

miljön. 

6.6  Kommunen ska planera sina insatser  

Kommunen har i nuvarande socialtjänstlag ett ansvar för att planera sina insatser för äldre 

och personer med funktionsnedsättning. Genom övergripande planering och god 

framförhållning skapas bättre förutsättningar för socialtjänsten att anpassa verksamheten 

efter ändrade förhållanden. Därmed kan resurserna användas mer effektivt. Kommunens 

ansvar att planera sina insatser inom socialtjänsten bör emellertid inte vara begränsat till 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning utan i stället avse alla enskilda. 

Utredningen föreslår därför att ansvaret vidgas. Syftet med att vidga ansvaret för 

planeringen är att tydliggöra att kommunens ansvar omfattar ett aktivt arbete med 

förutsättningar för att, i god tid, kunna tillgodose behoven av insatser.  

Ett grundläggande syfte med kommunens planering ska vara att tillgodose enskildas 

behov av insatser och på så sätt även förhindra att väntetider och oskäligt långa tider 

mellan beslut och verkställighet av beslut uppstår. Kommunernas planering av insatser är 

en förutsättning för att enskilda ska kunna få de insatser de har rätt till och därmed också 

viktig ur rättssäkerhetssynpunkt. Planeringen ska avse kommunens behov av insatser, dvs. 

det övergripande behovet av olika insatser och inte planering av insatser i det enskilda 

fallet.  

Planeringen av insatser bör knytas nära annan planering i kommunen, bl.a. 

bostadsförsörjningsplanering. Det är också angeläget att planeringen knyts an till 

socialtjänstens förebyggande perspektiv, målet om en lätt tillgänglig socialtjänst och till en 

förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  

Vid planering bör kommunen alltid överväga hur insatserna ska tillhandahållas och om 

det kan finnas fördelar med att tillhandahålla insatserna utan föregående behovsprövning. 

Förebyggande arbete kräver en långsiktig kommunal planering av kommunens insatser till 
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grupper och enskilda. I detta ingår också att beakta behovet av just förebyggande och 

tidiga insatser.  

Utredningen föreslår därför att kommunen vid planeringen särskilt ska beakta behovet av 

tidiga och förebyggande insatser. I planeringen ska kommunen, vid behov, samverka med 

regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. 

6.7  Bestämmelserna om särskild avgift upphävs  

Det finns ett flertal orsaker till att beslut av kommuner inte verkställs. Tillgång och 

efterfrågan är naturligtvis en avgörande faktor i sammanhanget. Den enklaste förklaringen 

till varför beslut inte verkställs inom skälig tid är att den beslutade insatsen inte finns att 

tillgå. Det kan exempelvis handla om en plats i särskilt boende.  

Av utvärderingar som genomförts framkommer att de grundläggande problemen och 

bakomliggande orsakerna till de långa väntetiderna inte är ett ”kommunalt 

beteendeproblem” eller ett utslag av att kommunerna trotsar lagstiftningen. I stället 

bottnar väntetiderna i problem med resurser och bristande planering. Enligt utredningens 

uppfattning bör den statliga styrningen av kommuner och regioner ske på någorlunda 

likvärdigt sätt. Styrningen påverkar bilden av förtroendet för huvudmännen. Utredningen 

anser att problemet med icke verkställda beslut kan lösas på ett bättre sätt än med 

sanktionsavgifter. I stället kan kommunernas ansvar för planering utvidgas och 

tillsynsmyndigheten med stöd av det vanliga granskningsinstitutet granska och ingripa 

mot de kommuner som inte planerar sina insatser eller verkställer beslut inom skälig tid.  

Eftersom tillsynsmyndigheten, oavsett den särskilda avgiften, har möjlighet att ingripa 

mot kommuner som inte verkställer beslut i tid eller erbjuder de insatser som kommunen 

är skyldig att tillhandahålla anser utredningen att systemet med sanktionsavgifter bör tas 

bort. Socialnämndens rapporteringsskyldighet är emellertid i sig en viktig förutsättning för 

kommunens planering av insatser och för tillsynsmyndighetens möjlighet till kontroll.  

Ett syfte med kommunernas rapportering av icke verkställda beslut är att den ska bidra till 

kunskap, uppföljning och underlag för planering. Rapporteringen ska också underlätta 

och möjliggöra tillsyn och ge tillsynsmyndigheten en överblick över situationen och 

kommunernas arbete med icke verkställda beslut.  

Utredningen anser att rapporteringsskyldigheten utgör ett viktigt underlag för tillsyn av 

såväl kommunernas planering som kontroll av eventuella väntetider. Rapporterings-

skyldigheten tar emellertid mycket tid i anspråk för många socialnämnder. Utredningen 

föreslår därför att skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var 

tredje månad till var sjätte månad. De beslut som inrapporteras ska fortsatt avse beslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutet. Utredningen bedömer att en sådan 

förändring inte påverkar eller försämrar rättssäkerheten för den enskilde, men frigör tid 

för socialtjänsten. 

6.8  Krav på god kvalitet  

Av nuvarande 3 kap. 3 § första stycket SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. Utredningen föreslår att begreppet insatser i den nya lagen ska vara 

ett övergripande begrepp som tar sikte på de insatser som socialnämnden ska erbjuda i 

form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som behöver det. 

Begreppet ska användas genomgående i lagen med denna betydelse. (…) För att bibehålla 

bestämmelsens omfattning föreslår utredningen att begreppet insatser ändras till 
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verksamhet. Med verksamhet avses alla åtgärder och aktiviteter som socialnämnden 

genomför, däribland insatser. 

6.9  God kvalitet förutsätter uppföljning  

Uppföljning är en nödvändig förutsättning för att säkerställa god kvalitet i socialtjänsten. 

Det är även en förutsättning för att få underlag till kunskaps- och verksamhetsutveckling. 

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn visar emellertid att det fortfarande finns 

brister i uppföljningen och att det finns starka indikationer på att kvalitetsarbetet inte 

fungerar tillfredställande i socialtjänsten i dag. Det framgår även av öppna jämförelser att 

uppföljning inte används för att utveckla och förbättra verksamheten i särskilt stor 

utsträckning.  

I syfte att tydliggöra vikten av uppföljning och skapa bättre förutsättningar för god 

kvalitet inom socialtjänsten, föreslår utredningen att bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 3 § 

tredje stycket SoL uttryckligen ska omfatta uppföljning. Således ska kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras. 

Bestämmelsen kommer på detta sätt att tydligare ge uttryck för lagstiftarens intentioner.  

Utredningen föreslår även att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk 

uppföljning, som en del i arbetet med att säkerställa och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. Socialstyrelsen föreslås ta fram förslaget i nära samarbete med 

kommunernas regionala samverkans- och stödstrukturer och Sveriges Kommuner och 

Regioner. 

6.10  Betydelsen av ett gott bemötande 

Mötet med den enskilde är en av de viktigaste faktorerna för god kvalitet i socialtjänsten. 

Att den enskildes kontakter med socialtjänsten som myndighet, enligt förvaltningslagen, 

ska vara smidiga och enkla, och att den enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta 

till vara sina intressen, är inte tillräckligt för att socialtjänsten ska beakta bemötande som 

en central kvalitetsaspekt i alla delar av sitt arbete. Inte heller ger diskrimineringslagen och 

minoritetslagen en tillräcklig grund för detta.  

Bemötandet har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet och för den enskildes 

upplevelse av den. Utan ett väl fungerande bemötande vill och vågar människor inte söka 

stöd och hjälp vid behov. Socialtjänsten riskerar också att inte få ta del av den enskildes 

erfarenheter och önskemål om inte den enskilde uppfattar att bemötandet är respektfullt.  

I syfte att markera betydelsen av ett respektfullt bemötande och kopplingen mellan 

bemötande och god kvalitet, föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen ska anges att 

enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov 

6.11  Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet  

Den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver enligt utredningen 

bedömning stärkas. I syfte att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en sådan 

utveckling ska det i socialtjänstlagen införas ett krav på att socialtjänsten ska bygga sin 

verksamhet på bästa tillgängliga kunskap. 

En fungerande kunskapsstyrning är enligt utredningen en förutsättning för god kvalitet 

och för att utveckla och upprätthålla en kunskapsbaserad socialtjänst. En fungerande och 

effektiv kunskapsstyrning fordrar samarbete mellan kommunerna och mellan 

kommunerna och staten. Utredningen förslår därför att regeringen tillsätter en utredning 
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med uppdrag att utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv 

kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kommunerna och mellan 

kommunerna och staten. 

6.12  Professionens roll  

Under arbetets gång har utredningen återkommande uppmärksammats på frågan om 

professionens begränsade handlingsutrymme och vem som lämpligen bör ha 

beslutanderätt i individärenden – förtroendevalda eller tjänstemän. Denna utredning har 

emellertid inte haft ett uttalat uppdrag att se över beslutsordningen och det har inte heller 

varit möjligt att inom ramen för utredning göra någon mer ingående bedömning av 

nuvarande regelverk och föreslå eventuella förändringar.  

Samtidigt kan konstateras att beslutsordningen är långt ifrån oviktig när det gäller frågor 

om kvalitetsutveckling och rättssäkerhet i socialtjänsten och utredningen ser att det finns 

ett behov av att detta belyses ytterligare.  

Utredningen föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som ges i uppdrag att se 

över professionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens 

område. I en sådan översyn bör även ingå att ta ställning till vilken behörighet som 

eventuellt ska krävas för att fatta olika beslut inom socialtjänsten. 

6.13  Ny lag om socialtjänstdataregister (LSS)    

Ett viktigt underlag för en kunskapsbaserad socialtjänst är bästa möjliga kunskap i form 

av data. Data kan användas som underlag för beslut som är av betydelse för enskilda 

individer i behov av insatser inom socialtjänsten, men är också betydelsefull för beslut om 

socialtjänstens inriktning och planering på nationell nivå. En kunskapsbaserad socialtjänst 

förutsätter tillgång till relevanta analyser, statistik och forskning. Utan tillgång till sådan 

kunskap är det svårt för socialtjänsten att bedriva en verksamhet förenlig med kravet på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. För att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst är 

kommunerna i behov av nationellt stöd. Redan i dag framställer Socialstyrelsen nationell 

statistik, ofta i dialog och samverkan med SKR, som ger stöd till beslutfattare och 

professioner. 

Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister. Den nya lagen om 

socialtjänstdataregister innehåller bestämmelser om dataregister över socialtjänsten och 

sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen får med stöd av lagen utföra automatiserad 

behandling av personuppgifter i socialtjänstdataregister. Det primära ändamålet för 

socialtjänstdataregister ska vara behandling för framställning av statistik. Den som 

bedriver verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS ska lämna uppgifter till 

socialtjänstdataregister för framställning av statistik (uppgiftsskyldighet). 

6.14  Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd  

För att göra lagstiftningen tydligare och lättare att förstå, bättre anpassad efter 

förutsättningarna för olika typer av bistånd och lättare att ändra vid kommande översyner 

anser utredningen att den nuvarande biståndsbestämmelsen behöver delas. Delningen ska 

göras så att de regler som är kopplade till de olika huvudtyperna av bistånd skiljs åt. Dessa 

typer ska benämnas bistånd för livsföringen och ekonomiskt bistånd.  

De insatser som ingår i bistånd för livsföringen är av en mängd olika slag, men förenas av 

att de avser individuella behov av stöd, omsorg och vård i den dagliga livsföringen till den 
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enskilde. Det gäller också när insatserna omfattar ett materiellt stöd med exempelvis 

välfärdsteknik. En delad biståndsbestämmelse är förenlig med den helhetssyn som också 

fortsättningsvis ska vara utmärkande för socialtjänstens arbete. Vid bistånd för 

livsföringen anser utredningen att ”levnadsförhållanden” är ett mer ändamålsenligt 

begrepp än ”levnadsnivå”.  

Levnadsförhållanden syftar på sådana förhållanden som är viktiga för den enskildes 

sammantagna livssituation i stället för en viss nivå som kan mätas och jämföras. 

Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska därför ersätta ”skälig levnadsnivå” i den 

bestämmelse som reglerar rätten till bistånd för livsföringen. Därmed tydliggörs vikten av 

att biståndet ges utifrån individuella behov och inte utifrån uppfattningar om generella 

behov hos personer i olika grupper. Bistånd för livsföringen borde, enligt utredningen, 

tillförsäkra den enskilde goda levnadsförhållanden. Med hänsyn till direktiven kan 

utredningen dock inte föreslå en sådan ändring. 

6.15  Insatser utan behovsprövning  

För att nå enskilda som annars är svåra att nå måste socialtjänsten kunna erbjuda insatser 

på ett sätt som ur den enskildes perspektiv är attraktivt och tillgängligt. Det är därför 

viktigt att kommunen planerar sina insatser för enskilda. Utgångspunkten bör vara att 

hjälpen ska vara tillgänglig när den enskilde vill ta del av den. Genom lättillgängliga 

insatser och låga trösklar kan den enskildes egna initiativ tas till vara när motivationen 

finns där. Det är angeläget att kommunerna kan erbjuda insatser på ett så enkelt och 

effektivt sätt som möjligt.  

Framtida utmaningar, såsom den demografiska utvecklingen, oförutsedda händelser i 

Sverige och omvärlden samt begränsade resurser, förutsätter att kommunerna kan 

anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden. Socialtjänsten regelverk bör därför vara 

flexibelt och lämna utrymme för socialnämnden att i större utsträckning än i dag anpassa 

verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Ett flexibelt regelverk ger även 

större handlingsutrymme att utveckla nya verksamheter och samarbetsformer, vilket 

ytterst är till nytta för den enskilde. Dagens regelverk är inte tillräckligt flexibelt då det 

lämnar mycket litet utrymme att tillhandahålla insatser på något annat sätt än efter 

utredning och behovsprövning. 

Utredningen föreslår därför en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att 

en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning. 

Bestämmelsen är ett komplement till rätten till bistånd enligt nuvarande 4 kap. 1 § SoL 

och den enskilde kan alltid ansöka om motsvarande insats. För att den enskilde säkert ska 

känna till rätten att ansöka om bistånd ska den utförande verksamhet som den enskilde 

kommer i kontakt med informera om möjligheten att ansöka om bistånd. 

Befogenheten att erbjuda insatser utan behovsprövning bör följas upp och utvärderas på 

nationell nivå. Utredningen föreslår därför att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag 

att följa upp och utvärdera arbetet med den föreslagna bestämmelsen. 

6.16 Utformning av insatser  

Att främja möjligheter till ett självständigt liv är ett centralt värde för socialtjänsten i olika 

sammanhang. Det kan handla om möjligheter att klara sin försörjning eller andra 

ekonomiska behov i livsföringen, men också om att ha kontroll över sin dagliga tillvaro 

vid långvariga och kanske omfattande omsorgsbehov. Enligt utredningens mening ska alla 

insatser till enskilda utformas så att de ger henne eller honom möjligheter till ett 
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självständigt liv. Sådana bestämmelser finns i dag för biståndsinsatser, men är motiverade 

också för insatser till enskilda som ges utan föregående individuell behovsprövning. Ett 

självständigt liv är emellertid inte det enda värde som är viktigt vid utformningen av 

insatser till enskilda.  

Utredningen föreslår därför en kompletterande bestämmelse om andra värden som också 

ska vara vägledande vid utformningen av sådana insatser. Utredningen föreslår att insatser 

för enskildas personliga behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett 

värdigt liv och till att känna välbefinnande. Det gäller oavsett om insatsen ges som bistånd 

eller utan behovsprövning. Möjligheterna att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

ingår i dag äldreomsorgens värdegrund i nuvarande 5 kap. 4 § första stycket SoL. Med 

utredningens förslag utvidgas bestämmelsen till att omfatta alla enskilda, inte bara äldre.  

Således ska insatser som syftar till att tillgodose den enskildes personliga behov utformas 

så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Att den enskilde ska vara delaktig och ges möjlighet att uttrycka sina önskemål om 

insatsernas utformning ligger redan i dag i socialtjänstens uppdrag. Socialtjänstens 

verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet 

(nuvarande 1 kap. 1 § SoL). Det innebär att beslut ska tas i samförstånd med den enskilde. 

Även om den enskilde inte har rätt att kräva när och hur en insats ska ges, får 

bestämmelsen anses förutsätta att socialtjänsten så långt det är möjligt tar hänsyn till hans 

eller hennes önskemål.  

Av lagen framgår också att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och 

genomföras tillsammans med honom eller henne (nuvarande 3 kap. 5 §). Ett förtydligande 

av äldre personers inflytande över insatsernas utformning och genomförande gjordes i 

socialtjänstlagen i samband med att bestämmelsen om äldreomsorgens värdegrund 

infördes. Genom regleringen förtydligas att den enskildes önskemål ska beaktas. Däremot 

innebär den inte att önskemålen alltid ska vara utslagsgivande.  

Utredningen förslår att en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så 

långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Även 

inom andra delar av socialtjänsten än äldreomsorgen behöver den enskildes inflytande 

över insatser underlättas. Den enskildes delaktighet behövs för att kunna bedöma vilka 

åtgärder som är relevanta för honom eller henne. Delaktighet är även en förutsättning för 

att kunna anpassa utförandet till den enskildes individuella behov. Bestämmelsen i 

nuvarande 5 kap. 5 § fjärde stycket SoL ska därför utvidgas till att gälla alla enskilda, inte 

bara äldre personer. Således ska den enskilde, så långt det är möjligt, kunna välja när och 

hur insatser i boendet ska ges. 

6.17  Äldreomsorgens reglering 

Utredningen har haft i uppdrag att se över och analysera om en särreglering av 

äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre är 

motiverad. Avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer är emellertid rätt 

förutsättningar för både sociala insatser och att en sammanhållen vård och omsorg också 

omfattar hälso- och sjukvård. Omsorgen och vården ska utgå från den äldre personens 

behov, förutsättningar och önskemål. För den socialt inriktade äldreomsorgen finns det 

enligt utredningen flera fördelar med en fortsatt reglering i socialtjänstlagen, det bör 

därför vara grunden för det fortsatta arbetet med äldreomsorgens reglering. Vad en 

särlagstiftning för äldreomsorgen skulle innebära för äldre personer och deras anhöriga 

beror på hur lagen utformas, t.ex. när det gäller vilka personer och insatser som lagen 

skulle omfatta. En äldreomsorgslag som avgränsas till socialtjänstområdet kommer till 
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stora delar att dubblera socialtjänstlagen. En sådan lag kommer inte att förändra 

förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg om den inte också omfattar 

bestämmelser för hälso- och sjukvården. Utredningen bedömer därför att det behövs ett 

fortsatt arbete för att se över hur lagstiftningen kan stärka både den sociala omsorgen för 

äldre personer och deras tillgång till en sammanhållen vård och omsorg med 

utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen för hälso- och sjukvården. Det gäller 

särskilt kontinuitet, medarbetarnas förutsättningar, likvärdighet och konkreta 

förutsättningar för samverkan mellan huvudmän och verksamheter. 

6.18  Övriga förändringar som inte beskrivs i äldreomsorgsplanen 

 Ny lag om socialtjänstdataregister (LSS). 
 Förtydligat barnrättsperspektiv.  
 Samverkan och ansvarsfördelning. 
 Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning. 
 Handläggning och dokumentation. 
 Stimulansmedel. 
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Bilaga 7. Utmaningar med brukarundersökningen som 

uppföljningsverktyg   

Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 den nationella undersökningen ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?”.27 Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre 
som använder hemtjänst eller bor på ett särskilt boende.  

Brukarundersökningen är det verktyg Sigtuna kommun och äldre- och omsorgsnämnden 
använder för att följa upp och dra slutsatser om kvalitetsutvecklingen i äldreomsorgen.  
Projektgruppen har identifierat två större utmaningar som finns genom att enbart 
använda brukarundersökningar som måttstock för kvaliteten i äldreomsorgen. Dessa 
utmaningar är svarsfrekvensen och bortfallet.  

7.1  Svarsfrekvens  
 

Tabell 5.  Svarsfrekvens 2022 jämfört med 2020, Sigtuna och riket. 

                       
                        

                                                        Källa: Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022 
 

I Sigtuna kommun var det totalt 276 personer som svarade på den brukarenkäten 2022. 

Svar inkom från 100 brukare på särskilt boende och 176 personer besvarade 

hemtjänstundersökningen. Svarsfrekvensen har ökat jämfört med 2020 för både särskilt 

boende och hemtjänst (se tabell 5), trots att det genomfördes en anhörigenkät nära i tid 

2021.  

Nationellt var det totalt 81 902 personer som besvarade hemtjänstundersökningen och 

29 626 personer i särskilt boende. Svarsfrekvensen har ökat något i riket jämfört med 

2022, men är lägre jämfört med tidigare år.28 
    

Låg svarsfrekvens är inget som Sigtuna kommun är ensamma om. Sjunkande 
svarsfrekvens är ett generellt problem som Socialstyrelsen arbetar för att motverka genom 
att erbjuda kommunikationsverktyg för att enklare kunna återföra undersökningens 
resultat till personerna som har svarat och deras anhöriga eller att översätta enkäterna till 
fler språk och ständigt uppdatera frågorna så att de uppfattas som mer relevanta. 
Exempelvis ingick två frågor om effekterna av coronapandemin i årets enkät.  

Erfarenheterna från undersökningsbranschen visar att en godtagbar svarsfrekvens i 
brukarundersökningar är nödvändig för att resultatet ska vara tillförlitligt och med stor 
sannolikhet spegla verkligheten. Undersökningsbranschen och forskare menar att en 
godtagbar svarsfrekvens normalt ska överstiga 60 procent för att underlaget för beslut om 
prioriteringar i förbättringsarbetet ska vara tillförlitligt.29 I Sigtuna är det Ymer (somatik) 
och Hemskogen (somatik) som har en svarsfrekvens som överstiger 60 procent (se tabell 
6 nedan).  
 

Tabell 6.  Svarsfrekvens per verksamhet/enhet 2022, Sigtuna kommun. 

                                                 
27 Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022. 
28 Metodbeskrivning 2022, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022.  
29 Edwards, P. J., et al. "Methods to increase response to postal and electronic questionnaires (Review)." Cochrane 
Database Syst Rev 3 (2009): MR000008. 

2022 2020 Diff 2022 2020 Diff

Sigtuna 38% 32% +6 54% 45% +9

Riket 43% 40% +3 59% 57% +2

Säbo Hemtjänst
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                              Källa: Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2022 

7.2  Bortfall  

I Sigtuna kommun var det 46 procent av de enskilda i hemtjänsten som inte svarade på 
enkäten. På kommunnivå i riket varierar bortfallet i brukarundersökningen 2022 mellan 
32 och 62 procent inom hemtjänsten. Av de enskilda som bor på särskilt boende i Sigtuna 
kommun var det 62 procent som inte svarade på enkäten. Bortfallet på kommunnivå i 
riket varierar mellan 43 och 85 procent. 

Det finns en stor risk för att bortfallet till övervägande del består av personer som inte 
själva kan besvara enkäten, till exempel personer med demenssjukdom eller andra svåra 
sjukdomar. Det gäller särskilt de enskilda som bor på ett särskilt boende.  

På riksnivå var det 41 procent som inte svarade på enkäten av dem som har hemtjänst. 
Motsvarande andel för dem som bor på särskilt boende var 57 procent.  

7.3  Respondenter - Vem har svarat på enkäten?    

De enskilda svarar på en fråga om vem eller vilka som var med och besvarade/fyllde i 
frågeformuläret. Av dem som har hemtjänst i Sigtuna kommun var det 59 procent (64 
procent 2020) som svarade på enkäten själva/eller fick stöd. Av dem som bor på särskilt 
boende var motsvarande andel endast 39 procent (32 procent 2020). Det har alltså skett 
en ökning jämfört med 2020 i båda fallen.  

Endast 14 procent av de som svarade på enkäten i särskilt boende 2022 var de enskilda 
själva. Generellt besvaras frågorna mer positivt när den enskilde svarar själv, något 
mindre positivt när den enskilde svarar tillsammans med någon och minst positivt när 
någon annan svarar åt den enskilde. Den låga andelen av de enskilda på Sigtuna kommuns 
särskilt boende som svarade på enkäten själva innebär att brukarundersökningen i 
praktiken kan definieras som en brukar- och anhörigenkät. Anhöriga bör därför rimligtvis 
prioriteras lika högt som de enskilda för att kunna förbättra svarsfrekvensen (och 
resultatet) i brukarundersökningen 2023.  
  

Verksamhet/enhet 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

Arhem västra X

Arhem östra X

Ymer demens X

Ymer somatik X

Ärlinghem X

Ärlinghem västra X

Hemskogen demens X

Hemskogen somatik X
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Bilaga 8. Barnrättsperspektivet 

Projektet att ta fram en äldreomsorgsplan har ambitionen att, på ett enkelt och kortfattat 

sätt, resonera kring hur vidareutvecklingen av kvaliteten av äldreomsorgen inbegriper 

barnets rättigheter. Syftet är att visa hur det går att tänka kring brukarnöjdhet och barnets 

rättigheter på ett konstruktivt sätt så att äldreomsorgen blir rättighetsbaserad och hållbar 

utifrån barnperspektivet. 

8.1  Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt 

att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen klargör vilka 

rättigheter alla barn i hela världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa alltid beaktas. Staten har ett ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande 

och övergrepp. 

Barnkonventionen har samma status som andra lagar i Sverige. Stat, regioner och 

kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Alla privata 

aktörer som utför tjänster åt det offentliga, och som berör barn, är skyldiga att följa 

konventionen, exempelvis fristående skolor, vård- och omsorgsverksamheter.30 

8.2  Barnkonsekvensanalyser 

FN-kommittén för barnets rättigheter rekommenderar att barnkonsekvensanalyser ska 

göras vid förändringar som rör barn. En barnkonsekvensanalys ska, enligt FN-

kommittén, förutspå den påverkan en viss handling eller ett visst beslut kan få för barn 

och deras åtnjutande av sina rättigheter.31    

Genom att använda sig av metoden för barnkonsekvensanalyser inom ramen för 

äldreomsorgsplanen säkerställs en rättighetsbaserad och hållbar process utifrån 

barnperspektivet. 

 
  

                                                 
30 Barnombudsmannen, 2021-07-01. 
31 Prövning av barnets bästa - ett verktyg för styrning och ledning, SKR, 2018. 
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Bilaga 10. Begrepp och definitioner 

Ordinärt boende  
Egna hem i olika former, vanliga lägenheter eller senior-/trygghetsboende anpassade för  
äldre. 

Hemsjukvård 
Sköts av regionen i ordinärt boende. Genom hemsjukvården kan du få hjälp med  
vissa sjukvårdsinsatser till exempel medicinering, såromläggning och vård i livets slut.  
Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till en mottagning på 
vårdcentral. 

Hjälp i hemmet - hemtjänst  
Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen personliga omvårdnad 
på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan få hemtjänst. Hjälp ges till 
sådant som den enskilde inte klarar själv.  

Omvårdnad/omsorg  
Hemtjänstens omvårdnad/omsorg innebär att man kan få hjälp med måltider och med 
den personliga omvårdnaden. Man kan även erbjudas hjälp med promenader och 
ledsagning om man har behov av det. Insatser kan beviljas för att den enskilde ska känna 
trygghet och säkerhet. I omvårdnad/omsorg ingår också trygghetslarm. 

Serviceinsats 
Hemtjänstens serviceinsatser innebär praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning, 
tvätt och inköp.  

IBIC 
Individens behov i centrum är en modell som utvecklats av Socialstyrelsen för att skapa  
förutsättningar för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. IBIC bidrar till ett  
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt; ett gemensamt språk och strukturerad 
dokumentation samt bättre underlag för planering och uppföljning. Implementering  
av modellen påbörjades i äldreomsorgen under 2016. 

Korttidsplats 
Ett tillfälligt boende med tillgång till vård och omsorg dygnet runt som du får genom ett 
biståndsbeslut. Korttidsplats ges för bland annat för återhämning samt avlösning för  
anhöriga. 

Rehabilitering 
Sköts av regionen i ordinärt boende. Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvården.  
Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för den enskilde att kunna återvända 
till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter sjukdom eller skada. 

Seniorboende 
Seniorboende är en boendeform för personer som är eller kommer att bli pensionärer 
inom en snar framtid. I Sigtuna kommun finns seniorboende för den som fyllt 55 år  
som hyrs ut via Sigtuna Hem.  

Särskilt boende 
Boende med tillgång till vård och omsorg för personer som har behov av särskilt stöd. 
Den enskilde bor i egen lägenhet med gemensamt allrum och kök. Särskilt boende är ett 
boende med vanligt hyreskontrakt. Medarbetare finns dygnet runt för att tillgodose den 
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enskildes behov. Gemensamt för alla särskilda boenden är att det behövs en ansökan, en 
behovsbedömning och ett beslut för att flytta dit. 

Salutogent förhållningssätt  
Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som ligger till grund för hälsa och 
bevarar hälsa snarare än vad som orsakar sjukdom. För mer information se bilaga 5.  

Trygghetsboende 
Trygghetsbostad kan vara en hyresrätt, kooperativ eller bostadsrätt. Trygghetsbostad  
är till för personer som har fyllt 70 år. Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det 
finnas gemensamhetsutrymmen med möjlighet att exempelvis äta gemensamt och ha 
samvaro med andra. Det ska finnas medarbetare för sociala aktiviteter.  
 
Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en  
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning 
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I äldreomsorgen lär vi oss om 
livets hemligheter! 
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