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BAKGRUND

 Kommunen har fallit i rankingar

 Vill ta krafttag kring äldreomsorgen

 Ska presentera en Äldreomsorgsplan i december

2014

2024Då



VÅRT UPPDRAG I DIALOGEN
 Strategi, plan och rådgivare

 Designa dialogen, innehåll och form

 Förankra internt och externt – workshops etc.

 Rekryteringsplan

 Genomförde 5 dialogmöten

 Resultatrapport och folder 

 Fortsatta rekommendationer

 Presentation av resultatet internt

 Personaldialog?



SYFTE

 Syftet med medborgardialogen är att tillvarata den kunskap 

och erfarenhet som finns bland seniorer, brukare, 

anhöriga/närstående, pensionärs- och andra 

intresseorganisationer samt personal, för att den 

parlamentariska gruppen ska få ett underlag för framtagandet 

av en äldreomsorgsplan.



MÅLGRUPPER

Prio 1

 Seniorer

Prio 2

 Brukare

 Anhöriga/närstående

Ej prio (de får annat inflytande)

 Pensionärs- och andra intresseorganisationer

Ej prio (internt arbete)

 Personal



MÅL - RESULTAT

 Övergripande verksamhetsmål
– Ett bra underlag om vad de valda målgrupperna prioriterar till den parlamentariska gruppens arbete 

med äldreomsorgsplan.

– Ja, i form av en resultatrapport. ”Mycket imponerade. Det här ett riktigt bra material att utgå ifrån 

i vårt arbete med Äldreomsorgsplanen.”

 Aktivitetsmål
– Involvera 500 invånare i Sigtuna kommun, primärt från målgruppen seniorer som inte är brukare, i 

dialog i någon form

– Resultat: 369 personer deltog i dialogmöten, drygt 3000 svarade på enkät. Sammantaget har 

omkring 50 % av målgruppen deltagit i dialog.

– Engagera 20 senioraktivister som vidareförmedlare av dialoginformation

– Prioriterades bort av Sigtuna kommun

– Involvera pensionärs- och intresseorganisationer i utformningen av dialogen i en workshop 12 juni

– Ja. Även i rekrytering och spridning av information.



STORGRUPPSMÖTEN – DJUP DIALOG
 Samtliga 65+ i kommunen bjuds in via samhällsinformation 

direkt i brevlådan

 Samtliga bjuds in att delta via annons i Sigtunabygden

 Hålls med storgruppsmetodik. Deltagarna arbetar i ett 

dialogmaterial, t ex en arbetsbok.

 Möten hålls i:
– Märsta

– 142

– Sigtuna

– 107

– Valsta

– 54

– Rosersberg

– 53

– Odensala

– Husby-Ärlinghundra 13



RÖSTER OM DIALOGMÖTENA
 17 intervjuer 

 Samtliga var nöjda med mötesformen

 Alla hade fått framföra sina åsikter

 3 framförde att det kändes lite ”stressigt” 

 15 av 17 fick kännedom om mötet via kommunens direktutskick

 2 av 17 hörde talas om mötet vid Äldreriksdagen

 Mötesformen var givande och spännande. Att alla fick komma till tals.

 Vissa av frågorna var kluriga eftersom en del inte hade egen 

erfarenhet av äldreomsorgen

 Alla 17 förväntar sig återkoppling



ENKÄT – SNABB DIALOG

 För att alla ska kunna delta, utan att behöva ta sig till ett 

storgruppsmöte om man inte vill, genomför vi även en enkät. 

 Samtliga invånare 65+ bjuds in genom samhällsinformation 

direkt i brevlådan.

 Samtliga intresserade bjuds in att delta genom annons i 

Sigtunabygden.



SAMMANFATTNING AV RESULTATET

 Personalens kunnande och kompetens det absolut viktigaste, 

genomgående för alla övningar.

 Personalens bemötande också mycket viktig.

 Byggande av fler äldreboenden, nära och/eller centralt, viktigt.

 Större möjligheter till sociala fritidsaktiviteter.

 Bättre kvalitet på maten i äldreomsorgen.



ÅTERKOPPLING – PLANEN 

 Återkoppling sker direkt till alla deltagare som lämnat 

kontaktinformation via enkät eller storgruppsmöte

 Återkoppling sker till alla invånare 65+ genom 

samhällsinformation direkt i brevlådan

 Återkoppling sker till samtliga intresserade genom annons i 

Sigtunabygden



VÅR REKOMMENDATION

 Snarast skicka mejl eller brev till samtliga som deltagit. Bifoga 

folder och ett personligt tack för medverkan.

 Annonsering i Sigtunabygden om resultatet och berätta om 

vägen framåt.

 Redovisa resultatet på Sigtuna.se och Insigt

 Mediearbete lokalt – berätta om resultatet
– Sigtunabygden, Märsta.nu etc.



VÅR REKOMMENDATION, FORTS.

 Kommunikation för att berätta om kommunens arbetssätt –

bygga intern stolthet och sprida kunskap
– Dagens Samhälle

– SKL:s dialognätverk

– Kvalitetsmässan 2015

– Presentation i kommunfullmäktige samt på ÄON

– Presentation för tjänstemän. Kanaler?

– Presentation för personalen i äldreomsorgen, i samband med/inför personaldialog

– Presentation för Socialförvaltningens tjänstemän

– Pensionärstidningar

 Presentera och sprida Äldreomsorgsplanen under ”storstilade” 

former – så att det märks att det blev resultat. Särskilt viktigt att 

pensionärsorganisationerna och dialogdeltagarna får ta del av 

planen.



NÄSTA STEG FÖR KOMMUNEN

 Återkoppling

 Personaldialog

 Äldreomsorgsplanen i december





 Http://vimeo.com/105056849

 Lösen: sigtuna

http://vimeo.com/105056849

