
Läs mer på sidorna 6–7 

Lär känna Moderata Seniorer i Sigtuna!

F O K U S 
SIGTUNA KOMMUN
EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I SIGTUNA KOMMUN | #2 2022

Äldreomsorg  
med hög kvalitet,  
bra  bemötande  
och  valfrihet



Arlandagymnasiets  
politikervecka bådar gott
Sedan ett par år har Arlandagymnasiet 
 arrangerat en politikervecka en gång om året. 
Ett roligt och lärorikt arrangemang för såväl 
eleverna som för oss politiker där vi får möj
lighet att samtala om viktiga politiska frågor. 
I år återkom politikerveckan i ny skepnad. I 
stället för att lyssna på debatter mellan par
tierna fick elever och politiker möjlighet att 
träffas under tre dagar i speeddatingformat.

Dagarna gav både ny energi och kraft. Det 
var tydligt att Moderaternas politik tilltalar  
unga och extra glädjande var förstås att Mod
erata ungdomsförbundet (MUF) fick ett 20tal 
nya medlemmar. 

Jag är inte förvånad över att vår politik 
går hem hos unga. Moderaterna tror på att 
människor är kapabla att själva välja hur de 
vill leva sina liv och inte behöver detaljstyras 
av politiker. Partiet står för ordning och reda 

och tycker inte att staten ska vara överallt, 
men vara stark där den behövs som mest. 
Det var tydligt att Arlandagymnasiets elever, 
precis som de flesta andra människor, inte vill 
bli lovade guld och gröna skogar och bjudas 
på tom symbolpolitik utan vill ha politiker som 
vågar prioritera, säger som det är och som 
håller det de lovar. Och det är vad de får om 
de lägger sin röst på Moderaterna.

Det var ett par riktigt energigivande dagar 
på Arlandagymnasiet och som sagt väldigt 
roligt att vi fick så många nya medlemmar!

Mattias Askerson,  
ordförande  
Moderaterna i Sigtuna  
073766 09 09
mattias.askerson@ 
moderaterna.se

Du kanske inte är där än, men alla kommer 
vi så småningom beröras av det som hela 
detta nummer handlar om. Äldreomsorgen 
– en av de viktigaste verksamheterna som 
kommunen ansvarar för. Kanske också den 
svåraste, eftersom varje person är unik och 
behoven av stöd och hjälp varierar stort. Hur 
äldreomsorgen ser ut och fungerar påverkar i 
hög grad livskvaliteten hos de äldre. 

I Sigtuna kommun har kvaliteteten inom 
äldreomsorgen varit ifrågasatt och omdebat
terad under många år. När Socialdemokra
terna styrde kommunen hamnade Sigtuna i 
botten i nästa alla mätningar och öppna jäm
förelser. Redan i opposition såg vi bristerna 
och sedan maktskiftet 2017 har vi varit fullt 

övertygade om att stora förändringar måste 
ske och därför har vi jobbat stenhårt för att 
förbättra servicen till de äldre. Läs mer om 
vårt arbete på mittuppslaget.

Du har säkert koll på att det finns ett ung
domsförbund inom Moderaterna, MUF, men 
visste du att vi också har en avdelning för 
seniora medlemmar? Alla medlemmar som 
är 65+ tillhör Moderata Seniorer. På sidorna 
6–7 kan du läsa om deras arbete och bidrag till 
partiets politikutveckling. 

Helle Nyman, redaktör  
073333 83 18 
helle.nyman@ 
moderaterna.se
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Äldreomsorgen ska vara 
bland den bästa i landet
 
I Sigtuna satsar den moderatledda kommunlednin-
gen mer pengar på äldreomsorgen än snittet i både 
länet och landet som helhet. Äldreomsorgen är bland 
det viktigaste och största som kommunen ägnar sig 
åt. Under 2022 är budgeten drygt 640 miljoner kro-
nor, vilket gör den till kommunens budgetmässigt 
näst största verksamhet. 

Trots detta är utmaningarna många 
och stora. Hela Sverige brottas med 
liknande utmaningar när andelen äldre 
kraftigt ökar. Medelåldern i Sigtuna är 
bland landets lägsta, bara drygt 15 
procent av invånarna är över 65 år, men 
även här ökar andelen äldre. Samtidigt 
som vi blir allt äldre ökar vårdbehoven 
i livets slutskede och behoven sträck
er sig över en längre tids period. Det 
ställer stora krav på den kommunala 
äldreomsorgen.

Omfattande insatser har gjorts 
och flera reformer pågår inom äldre
omsorgen. Målet är att öka servicen 
och valfriheten till de äldre för att skapa 
en trygg, innehållsrik och menings full 
tillvaro.

Inför valet 2018 lovade vi att arbeta 
hårt för att skapa en äldreomsorg med 
hög kvalitet och det har vi verkligen 
gjort. Vårt mål var att äldreomsorgen 
skulle senast 2022 tillhöra de 50 bästa 
i landet i öppna jämförelser och nöjd
kundindex. Där är vi tyvärr inte än. Vi 
vet det och fortsätter att lägga stort 
fokus och stora resurser på området.

Utmaningarna är som sagt många 

och tyvärr har framför allt pandemin 
medfört att en rad åtgärder och re
former blivit försenade. På grund 
av pandemin har vi inte har kunnat 
genomföra alla planerade förändring
ar inom äldreomsorgen då kampen 
mot viruset tagit stora resurser i 
anspråk. Vi har därför inte fullt ut 
nått våra högt uppställda mål, 
det är viktigt för oss att vara 
 tydliga med det. 

Inför valet i höst är mitt 
 budskap:   kommunledningens 
am  bitioner är höga och planen 
är utstakad – Sigtuna ska 
ha en äldreomsorg som 
tillhör landets femtio 
bästa. För att vi ska 
kunna nå dit krävs 
förnyat förtroende 
för den moderat
ledda kommun
ledningen. 

Olov Holst,  
kommun
styrelsens 
 ordförande 



Fokus på äldreomsorgen

Genomfört och påbörjat inom äldreomsorgen 2018–2021

 z Certifiering av äldreboenden

 z Träffpunkter för seniorer i Märsta  
och Sigtuna

 z Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering 
(MAR)

 z Ledarskapsutveckling och möjlighet att 
studera till undersköterska på arbetstid

 z Lagen om valfrihet (LOV)/Ökad valfrihet

 z Aktivt arbete med att minska timvikarier

 z Språktest för samtliga anställda inom  
äldreomsorgen

 z Äldreomsorgsplan

 z Ökad bemanning av sjuksköterskor

 z Palliativa ombud på samtliga boenden

 z Sociala tjänstehundar

 z Ung Omsorg 

 z Tekniska hjälpmedel 

 z Nattrokamera

 z Nära Mat

 z Trevligare inom och utomhusmiljö (SÄBO) 

 z Utökad dagverksamhet för demenssjuka

 z Utveckling av demensteam

 z Digital signering för läkemedel 

 z Anhörigundersökningar (SÄBO)

 z 2,8 miljoner vardera till hemtjänst företagen 
för kvalitetsutveckling  
utifrån brukarundersökningarna

 z Äldrepedagoger – stöttar såväl SÄBO  
som Träffpunkterna med att skapa  
meningsfulla aktiviteter för de äldre  
(ersätter boendevärdarna)

Som första kommun i landet har 
samtliga särskilda boenden (SÄBO) 
certifierats enligt svensk äldre
standard i syfte att höja och säker
ställa kvaliteten. Ymer var först ut, 
med mycket goda resultat.

De äldre kan numera välja mellan 
två fristående hemtjänstutförare. 
Antalet utförare ska under 2023 
utökas för att skapa ännu större 
valfrihet. Även för de särskilda 
boendena kommer val friheten att 
öka från 2023.

Unga har anställts på SÄBO för  
att ge guldkant i vardagen.

All personal (SÄBO och hem tjänst) 
ska utbildas kring mål tidssituationen 
och nutrition. Goda kunskaper  
förebygger undernäring.

Silviacertifiering på alla SÄBOn. Alla 
enheter är certifierade enligt svensk 
äldrestandard och målet är att samt
liga också ska bli Silviacertifierade 
(inriktning demens).

SÄBO = särskilt boende



Fokus på äldreomsorgen

Äldreomsorg med hög kvalitet

Pågår under 2022

Vi jobbar hårt och målmedvetet för att kunna erbjuda en 
äldreomsorg med hög kvalitet. Det finns flera tecken på att 
vi gör rätt saker – och vi ska göra mer!
En LOrapport visar att Sigtuna har högst bemanningstäthet i Stockholms län. Social
styrelsen lyfte Sigtuna som ett föredöme när det gäller basala hygienrutiner med en 
följsamhet på 98,8 procent, medelvärdet i Sverige är 68,3 procent. Kvaliteten för de 
äldre har ökat i och med att kontinuiteten bland de anställda har förbättrats. 

Många av våra vallöften inför valet 2018 är uppnådda och genomförda, men det 
finns också en hel del kvar att göra. Ett av målen som fortfarande är kvar att nå är att 
kunna erbjuda en äldreomsorg som tillhör de 50 bästa i landet (i öppna jämförelser 
och nöjdkundindex). Där är vi inte idag och det finns många orsaker till det, men vi 
har inte på något sätt släppt målet ur sikte. Tvärtom.

 z Heltid som norm för att trygga personalförsörjningen,  
tillvarata kompetensen som finns hos medarbetarna och  
förbättra kontinuiteten för de äldre i den dagliga omsorgen

 z Ökade resurser för en jämn bemanning över veckan  
i SÄBO genom utökad bemanning på helger

 z Kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen

 z Stärkt patientsäkerhetsarbete i samverkan med Sveriges  
Kommuner och Regioner (SKR)

 z Seniordag i höst (tidigare Äldreriksdag) för ökad dialog

 z Fika med politiker (påbörjas i vår)



Moderata Seniorer i Sigtuna

Lär känna Moderata Seniorer i Sigtuna:

Äldres perspektiv på Sigtuna
Moderata Seniorer (MS) är medlemmar i Moderaterna som 
fyllt 65 år. Föreningen driver frågor för äldre inom Modera-
terna, anordnar aktiviteter och ser till att äldre represente-
ras i kommunen. 

Moderata Seniorer i Sigtuna (MSS) 
 arrangerar egna aktiviteter och deltar i 
Moderaterna i Sigtunas talarkvällar, kam
panjer och andra sammankomster. Arbe
tet styrs av en grupp seniorer bestående 
av LarsGöran Sörqvist (samman
kallande), Louise Skeppare, Sven Wret
ler och Berit Ernbacke Lindström. Styr
gruppen träffas regelbundet och planerar 
aktiviteter och diskuterat aktuella frågor 
som är viktiga för seniorerna.  

MSS deltar genom den riksomfattande 
organisationen också i såväl  nationella 
som regionala utbildnings och infor
mationsträffar samt andra akti viteter. En 
viktig del i det nationella arbetet är att 
påverka så att seniora medlemmar blir 
representerade på riksdagslistan inför 
varje val.

I valrörelsen 2018 arrangerade MSS 
egna dörrknackningar i utvalda bostads
områden i kommunen där många äldre 
bor. MSS såg behovet av att nå ut till 
människor som kanske inte nåddes av 
kampanjer i sociala medier eller i rus
ningstrafiken på stationerna och föreslog 
därför att de själva skulle knacka på hos 
grannar och i seniorboenden. Samtalen 
blev därför ett viktigt inslag i valrörelsen.

Utöver att delta i talarkvällar och kam
panjer engagerar sig MSS i lokalpolitiken 
genom att träffa moderata företrädare i 
nämnder och styrelser för att diskutera 
och föra fram frågor som seniorerna 
anser att partiet bör driva. Det handlar 
i huvudsak om frågor som är viktiga för 
de äldre i kommunen och som ska göra 
äldreomsorgen bättre.

Personer över 65 utgör en stor del av 
Sveriges befolkning – vid valet 2022 är 
minst en tredjedel av väljarna seniorer!



Moderata Seniorer i Sigtuna

Seniorer är ingen homogen grupp. Vad man anser vara en 
meningsfull aktivitet, vad man prioriterar högst i sin vardag eller 
vad man tycker saknas i sin boendemiljö skiljer sig från per
son till person. Risken att drabbas av ofrivillig ensamhet är stor 
bland de äldre invånarna och Moderaterna vill att kommunernas 
insatser för att motarbeta detta skall anpassas till behoven.

 Î Valfrihetssystemet bör byggas ut 
så att seniora kommun invånare 
ges möjlighet att påverka sin 
vardag i större omfattning.

 Î Systemet med MAS  (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska) bör ut
vecklas till att även omfatta MAL 
(medicinskt ansvarig läkare) på 
särskilda boenden.

 Î Kommunen bör påverka regio
nerna så att färdtjänsten kan 
sträcka sig över regionsgrän sen 
Stockholm–Uppsala.

 Î Äldre ska ges större möjlighet till 
parboende.

 Î Kommunen bör uppmuntra 
föreningar att skapa aktiviteter 
för äldre invånare.

 Î Krav på covidvaccinering av 
samtlig personal som arbetar 
med äldre.

Inför valet i höst har MSS bland annat träffat äldre- och 
 omsorgsnämndens och kommunstyrelsens företrädare för 
att lyfta följande önskemål:

Sven Wretler, Berit Ernbacke Lindström,  
LarsGöran Sörqvist och Louise Skeppare. 



Swish: Swisha 100 kr 
till 123 336 0070, eller 
scanna QRkoden, 
och uppge ditt per
sonnummer.

Du behövs  
i valrörelsen!

Har du förslag på hur Sigtuna 
kan bli en ännu bättre kommun? 

Vill du träffa  moderater och 
 diskutera aktuella ämnen?

Kom på våra moderata AW:n! Vi bjuder in till 
samtal i AWformat en gång i månaden på 
vårt kansli i Märsta. Datum och tid annon
seras på vår facebooksida, så håll koll på 
den. 

Våra företrädare i nämnder och styrelser 
finns på plats och svarar på dina frågor och 
berättar gärna om sina uppdrag. 

Vi bjuder alltid på kaffe, kaka, dryck och 
snacks! 

Evenemanget är öppet för alla, du måste 
inte vara medlem i Moderaterna (men du får 
gärna bli det!). 

Moderata AWn är perfekta för dig som inte 
har en aning hur du ska tänka inför valet i 
höst eller kanske funderat på att bli medlem, 
men inte vågat ta steget än. 

Varmt välkommen!

AW


