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1. Socialnämndens vision  

Vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. 

Du som omsorgstagare ska få det stöd du behöver för att leva ett så 

självständigt och tryggt liv som möjligt.  

Genom att vara nyfikna och genom att lyssna på dig ska stödet utformas 

efter dina behov. Vi respekterar alla människors lika värde.  

Vi som träffar dig ska vara så få som möjligt och på så sätt skapa en 

kontinuitet i hur och när stödet ges. 
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2. Bakgrund och syfte 

I april 2019 fick Social omsorg i uppdrag av socialnämnden att upprätta en 

äldreomsorgsplan. 

Äldreomsorgsplanen ska vara vägledande i styrning, ekonomiplanering och 

utveckling av kommunens äldreomsorg. Planen ska också fungera som ett 

stöd i hur det praktiska arbetet ska planeras och utföras samt i målarbetet 

med verksamhetsplanerna. Uppföljning sker integrerat med uppföljningen av 

socialnämndens verksamhetsplan där målarbetet ska knyta an till 

äldreomsorgsplanen.  

Äldreomsorgsplanen ska gälla fram till och med 2031. Förändringar i 

lagstiftning, förordningar med mera kommer att påverka vad som styr. 

Utveckling av teknik, medicin och förebyggande arbete kommer ske 

löpande. Därför ska planen kontinuerligt uppdateras samt årligen redovisas 

och fastställas av socialnämnden.  

Planen är framtagen i dialog med medborgare, medarbetare och politiker. 

Dialog med medborgare har skett genom medborgarundersökning. Alla 

medarbetare har fått lämna synpunkter genom en enkät.  

I äldreomsorgsplanen beskrivs kommande utmaningar och hur 

äldreomsorgen ska möta dessa.  
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3. Begrepp och definitioner 

Hemtjänst  

För att kunna bo kvar hemma finns stöd med sådant som man har svårt att 

klara av själv. Det kan vara städning, tvätt, matinköp, enklare matlagning 

eller personlig omvårdnad. Man kan också få ett trygghetslarm installerat för 

att kunna tillkalla hjälp vid akuta situationer. 

Förenklad biståndsbedömning  

För de som är 80 år eller äldre och enbart behöver hjälp med serviceinsatser 

finns hjälp via förenklad biståndsbedömning att ansöka om. Som 

serviceinsatser räknas städning, tvätt, inköp, promenader och trygghetslarm. 

Omfattningen är högst 8 timmar per månad. 

Vid en förenklad biståndsbedömning görs inga hembesök utan 

biståndshandläggaren fattar sitt beslut utifrån den information som 

framkommer på ansökningsblanketten.  

Hälso- och sjukvård  

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med 

sjuksköterskenivå för personer i alla åldrar, både i det egna hemmet och i 

särskilt boende för den som inte själv kan ta sig till en sjukvårdsinrättning.  

Sjuksköterskor alternativt specialistsjuksköterskor finns på alla kommunens 

särskilda boenden. 

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande 

tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och 

sjukvård. 

Kommunens demenssjuksköterska erbjuder råd och stöd till personer med 

demenssjukdom samt till deras närstående 

Rehabilitering  

Kommunen ansvarar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i det 

egna hemmet, i särskilt boende och i kommunens dagverksamheter. 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar i rehabiliteringsteam i nära 

samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg. 

Särskilt boende  

Är till för dem som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och 

säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. 

För att få en plats på särskilt boende ska omvårdnadsbehovet vara 

omfattande och ett omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över 

större delen av dygnet. 

Brukaren kan inte själv välja boende, utan får plats på det boende som är 

utformat efter sitt behov. På särskilt boende betalar man hyra, avgift för 

vård- och omsorg samt avgift för mat. 

Möjlighet till parboende finns. För par som lever ihop och som vill fortsätta 

leva ihop ska möjligheten erbjudas för parboende. 
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Korttidsboende  

Man kan även bli erbjuden korttidsboende i samband med att man väntar på 

en plats på ett särskilt boende eller i väntan på att komma hem igen efter en 

tids sjukdom. 

Växelboende  

Det finns möjlighet till växelboende för dem som av olika anledningar inte 

kan bo hemma hela månaden.  

Seniorboende  

Seniorboende rikta sig oftast till de som fyllt 55, 60 eller ibland 65 år. Ofta 

är boendeformen anpassad i funktionalitet och tillgänglighet men 

boendeanpassning är inget krav på ett seniorboende. Det finns inte heller 

några krav på att ett seniorboende ska erbjuda gemensamhetsutrymmen, 

aktiviteter eller annan service. Boendeformen kräver inget kommunalt beslut 

eller biståndsbeslut. Boendetypen kan vara hyresrätt, bostadsrätt, villa/radhus 

eller kooperativ hyresrätt. 

Trygghetsboende  

Trygghetsboende riktar sig till de som fyllt 70 år. Boendeformen är anpassad 

i funktionalitet och tillgänglighet och det ska finnas tillgång till 

gemensamhetsutrymmen och social samvaro. Boendeformen kräver inget 

kommunalt beslut eller biståndsbeslut. Boendetypen kan vara hyresrätt, 

bostadsrätt, villa/radhus eller kooperativ hyresrätt. 

Biståndsbedömt trygghetsboende  

Biståndsbedömt trygghetsboende är anpassade bostäder för äldre personer 

som inte är i behov av vård dygnet runt. Biståndsbedömt trygghetsboende 

ska möta behoven hos äldre personer som känner sig otrygga och oroliga i 

sin nuvarande bostad. Det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal. 

Syftet är att bryta isolering och öka tryggheten genom bland annat tillgång 

till gemensamma måltider och aktiviteter. Boendeformen kräver ett 

biståndsbeslut.  

Välfärdsteknik  

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller självständighet. 

E-hälsa  

Är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå 

och bibehålla hälsa. E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen 

mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter. E-hälsa låter patienten själv 

medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och 

jämföra olika vårdgivare. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och 

tillgång till snabb information vilket leder till en säkrare vård. 

Öppna jämförelser  

Är ett analysverktyg framtaget av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 

för att jämföra information om kvalité, resultat och kostnader med rikets 

kommuner inom bland annat äldreomsorg. 
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IBIC  

Individens behov i centrum för en strukturerad vård och 

omsorgsdokumentation hos både biståndshandläggare och utförare. Syftet är 

att individens stöd utgår från personens individuella resurser, behov och mål 

så att stöden blir individuellt anpassade. För att dokumentera dessa uppgifter 

används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa, ICF, som utgår från WHO:s definition av hälsa. 

Nationella kvalitetsregister  

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss 

sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och 

förbättra vården. 

Resurspass 

När verksamheterna har överkapacitet läggs denna tid som resurspass i 

schemat. Resurspassen bokas in med matchande frånvaro i en verksamhet 

där medarbetaren är introducerad.  
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4. Lagstiftning som styr äldreomsorgen  

De viktigaste lagarna som styr äldreomsorgen är socialtjänstlagen (SoL), 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Patientsäkerhetslagen. Målet med 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska 

arbeta för att förebygga ohälsa. Patientsäkerhetslagen syftar till att främja 

hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Det innebär att undvika och 

förebygga vårdskador. 

Från den 1 jan 2018 finns en ny lagstiftning (SFS 2017:612) som har till 

syfte att stärka övergången från sjukhuset till kommunal hälso- och sjukvård. 

Lagstiftningen innebär att kommunerna och den öppna och slutna vården 

måste samverka effektivt för att minska ställtiderna.  

I socialtjänstlagen 5 kapitel 4 § återfinns den nationella värdegrunden. 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. 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. 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.  

I socialtjänstlagen framgår att socialnämnden ska erbjuda stöd till den som 

vårdar en närstående. 
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5. Äldreomsorgen i Mörbylånga kommun 2021  

Mörbylånga kommun har en befolkningsandel som blir allt äldre. Fram till år 

2030 förväntas kommunantalet öka med 1400 personer. Hälften av ökningen 

förväntas ske inom åldersgruppen 80 år eller äldre.  Åldersgruppen 80 år och 

äldre utgör då 10 procent av kommunens medborgare. 

En undersökning från SCB under perioden 2008–2017 visar att andelen äldre 

över 74 år som uppger att de har god hälsa har ökat och andelen som uppger 

att de har sämre hälsa minskat. Detta är särskilt tydligt för de som är 85 år 

och äldre.  

Kommuninterna faktorer såsom medellivslängd, praxis i biståndsbeslut, 

demografisk utveckling och boendeformer påverkar också utfallet av en 

prognos.  

Tre områden som pekas ut av SKR som sannolika att påverka efterfrågan på 

platser till särskilt boende är välfärdsteknik, medicinsk utveckling och de 

äldres vilja att bo kvar hemma.  

 

Tabellen visar befolkningsökningen inom olika åldersgrupper.  

År/antal personer 2020 2025 2030 

Åldersgrupp 80- 934 1251 1607 

Åldersgrupp 65-79 3241 3203 3092 

Åldersgrupp 20-64 7465 7553 7580 

Åldersgrupp 0-19 3652 3848 3872 
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Särskilt boende  

Mörbylånga kommun har idag följande kapacitet på sina särskilda boenden, 

se tabell nedan. 

Enhet  Kategori  Kapacitet  

Äppelvägen Hela  56 

 Demens  32 

 Omvårdnad 24 

Rönningegården  Hela  55 

 Demens  27 

 Omvårdnad  16 

 Korttid  12 

Lindero Omvårdnad 24 

Villa Viktoria Demens 16 

 

I lokalförsörjningsplanen som togs fram 2019 beräknades det framtida 

behovet av platser utifrån efterfrågan inom olika åldersgrupper. Högst 

efterfrågan återfinns i den äldsta gruppen, men det högsta antalet brukare 

återfinns i åldersgruppen 80-89 år som är fler till antalet än gruppen 90+. 

Bedömningen av behovet fram till 2028, bygger på att efterfrågan är 

densamma som 2019 i de olika åldersgrupperna. Kapaciteten på våra 

boenden 2019 var 151 platser. Tabellen nedan visar beräknad platsbrist 

framåt. 13 personer stod i kö vid uppförandet av tabellen och därför uppstår 

en minuspost redan det första året för beräkningen 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019-
2028 

Behov  164 169 174 183 190 202 210 218 228 239 75 

Ökning 
per år 

 5 5 10 7 11 9 8 10 10 45% 

Antal 
platser 

151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Platsbrist  -13 -18 -23 -32 -39 -51 -59 -67 -77 -88 -88 

 

Utifrån ovan beräkning har socialnämnden fattat beslut om att bygga ett nytt 

boende. Förvaltningen har i uppdrag att upphandla en hyresvärd. 

Hemtjänst 

I hemtjänsten i Mörbylånga kommun väntas en ökning enligt tabellen nedan. 

Den visar på en stor efterfrågan i Färjestaden.  

Från 2019 till 2028 prognostiseras hemtjänsten öka med 42 procent enligt 

befolkningsprognosen. 

Prognos antal personer över 80 2018 2027 

Glömminge 87 171 

Färjestaden 355 577 

Torslunda 38 77 

Gårdby 77 121 

Mörbylånga 207 327 

S Möckleby 122 163 

Totalt  886 1436 
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6. Vad tycker äldre om äldreomsorgen  

Socialstyrelsen skriver att syftet med ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?” är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram kvalitativa 

mått på äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv. Undersökningen har 

genomförts av socialstyrelsen årligen sedan 2013. Den möjliggör att utfallet 

av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och 

utvecklas. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och 

tjänstepersoner. 

Nedan visas Mörbylånga kommuns resultat i undersökningen på särskilt 

boende 2020. Första bilden är svaren som gav mest positiva resultat och 

sedan de svar som visar särskilt boendes utvecklingsområden. 

 

 

 

88

89

93

93

98

0 20 40 60 80 100

ProcentMörbylånga

Får bra bemötande från 

personalen

Har lätt att få kontakt med 

personalen på 

äldreboendet vid behov

Känner förtroende för 

personalen

Känner sig trygg på sitt 

äldreboende

Personalen tar hänsyn till 

den äldres egna åsikter 

och önskemål

72

65

56

37

37

0 20 40 60 80 100

ProcentMörbylånga

Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål

Har lätt att få träffa läkare 

vid behov

Besväras inte av ensamhet

Personalen brukar 

informera om tillfälliga 

förändringar

Är nöjd med de aktiviteter 

som erbjuds på 

äldreboendet



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-09-27 
 

 
Sida 

13(31) 
 

 

Nedan visas Mörbylånga kommuns resultat i undersökningen på hemtjänsten 

2020. Första bilden är svaren som gav mest positiva resultat och sedan de 

svar som visar hemtjänstens utvecklingsområden. 

 

 

Äldreomsorgen i Mörbylånga kommun arbetar aktivt med att försöka minska 

antalet personer som upplever besvär av ensamhet. Uppsökande verksamhet, 

träffpunkter, anhörigstöd, digitala nätverk, förmedling av 

frivilligorganisationer och sociala aktiviteter är några av insatserna.  

Synpunkter och klagomål är ett viktigt underlag i utvecklingsarbetet och 

genom att bland annat förtydliga på hemsidan hur man gör så finns det 

förhoppningar om att fler kommer att veta vart de ska vända sig.  
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Genom ökad dialog med brukarna finns en förhoppning om att 

verksamheterna ska få mer fakta om brukarnas önskemål om insatserna och 

på så sätt kunna matcha behovet och vilka tider som önskas.  
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7. Boendekedjan 

Bostäder för äldre är en viktig fråga för framtiden då Sveriges befolkning 

växer i antal och människor lever längre än tidigare. Procentuellt sett är det 

gruppen äldre över 80 år som ökar mest enligt socialstyrelsen. 

I ”Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre” som 

socialstyrelsen tagit fram står det att andelen äldre personer som är 65 år och 

äldre och som bor på särskilt boende har minskat från 5,3 procent 2010 till 4 

procent 2019. Statistiken visar också att den genomsnittliga tiden som äldre 

personer får vänta på att flytta in har blivit längre.  

I Mörbylånga kommun 2019 var medelvärdet på tiden för att verkställa ett 

beslut på särskilt boende 117 dagar. 2020 var medelvärdet på tiden för att 

verkställa samma beslut 83 dagar. År 2021 är medelvärdet på tiden för att 

verkställa beslut på särskilt boende 6,2 dagar. Den genomsnittliga tiden som 

äldre får vänta på att flytta in på ett särskilt boende har alltså inte ökat i 

Mörbylånga kommun. Väntetiden kan dock vara längre för de som önskar ett 

specifikt boende. Kommunens demografiska utveckling tyder ändock på att 

det framledes kommer uppstå en platsbrist på de särskilda boendena. 

Kvarboendeprincipen i Mörbylånga kommun bidrar till att det finns personer 

som bor hemma med mycket hemtjänstinsatser. Kalkylerar man med att 

dessa personer kommer vara i behov av att flytta till särskilt boende 

framöver ökar behovet av platser ytterligare.     

Socialstyrelsen skriver att den minskade andelen äldre som bor på särskilt 

boende behöver inte vara negativt om kommunen erbjuder andra insatser 

som tillgodoser behoven av vård och omsorg i hemmet. 

Det som dock skulle kunna vara problematiskt är att äldre personer får vänta 

allt längre på att få sitt beslut om särskilt boende verkställt och att vissa 

kommuner uppger att de har brist på bostäder i särskilt boende, både på kort 

och lång sikt. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 bedömer 28 procent 

av kommunerna att behovet av särskilda boendeformer för äldre inte 

kommer att vara täckt inom fem år.  

Behovet av tillräckligt antal platser i särskilt boende är viktigt ur ett 

anhörigperspektiv. Omkring var femte svensk ger stöd eller omsorg till en 

närstående och de flesta av dessa hjälper en äldre person. Om äldre personer 

kan få vänta på att flytta till särskilt boende kan det öka behovet av omsorg 

från anhöriga. 

Enligt socialstyrelsen är det flera faktorer som påverkar behov av och 

tillgång till särskilt boende. Dels den demografiska utvecklingen men också  

hur hälsan är hos den äldre befolkningen lokalt, om det finns förebyggande 

arbete och andra insatser för att förlänga kvarboendet, exempelvis 

anhörigstöd, mötesplatser, dagverksamhet m.m. Ytterligare faktorer är hur 

hemtjänsten är organiserad och hur välfungerande den är samt hur 

hemsjukvården fungerar. Hur mycket information kommunen har om hur 

äldre personer bor idag och hur de vill bo i framtiden, om kommunen har en 

dialog med bostadsbolag om vilka bostäder som finns i kommunen och hur 

tillgängliga dessa är och skulle behöva vara utifrån de äldre personernas 

behov. Slutligen är de politiska beslut som fattas en faktor som lyfts fram. 
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Biståndsbedömt trygghetsboende 

I april 2019 gavs kommunerna en möjlighet i socialtjänstlagen att inrätta 

biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Syftet är att öka tryggheten för 

äldre personer som upplever att de är otrygga hemma. Tanken är att 

målgruppen inte ska behöva vård och omsorg dygnet runt, utan insatsen 

syftar till att bryta isoleringen och öka tryggheten genom bland annat 

tillgång till gemensamma måltider och aktiviteter.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver att skillnaden mellan 

ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att de äldre får 

möjlighet att komma till ett boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma 

måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

I 2020 års bostadsmarknadsenkät uppger 14 kommuner att de har inrättat 

biståndsbedömda trygghetsboenden. 50 kommuner uppger att de avser att 

införa boendeformen inom de närmaste tre åren. Slutligen svarar 220 

kommuner att det inte finns några planer för att inrätta biståndsbedömt 

trygghetsboende för närvarande. Anledningarna är att det inte upplevs finnas 

en efterfrågan, att det kan uppstå problem med att verkställa om det skulle 

bli en stor efterfrågan och att boendeformen är för likt de servicehus som 

nyligen avvecklats.  

Seniorboende/trygghetsboende  

Andra boendealternativ är så kallade seniorboenden eller trygghetsboenden, 

utan biståndsbeslut, där möjlighet till vardaglig samvaro och gemensamma 

aktiviteter kan finnas. Tanken är att bostäderna ska vara utformade efter 

äldres behov av tillgänglighet och trygghet. För att flytta in i en 

seniorbostad/trygghetsboende behövs inget biståndsbeslut enligt SoL.  

Balans mellan behov och utbud 

Socialstyrelsen beskriver olika faktorer som enligt olika kommuner har 

underlättat en balans mellan behov och utbud av boende för äldre. En 

framgångsfaktor är ett välutvecklat arbetssätt som främjar kvarboende. Till 

exempel en välfungerande hemtjänst där äldre känner sig trygga med att bo 

kvar hemma.  

Ett annat område som också nämns är kommunens förebyggande arbete. 

Dels för att fånga upp behov tidigt och möta med rätt insatser men också för 

att öka äldre personers möjligheter att bo kvar. Här nämns bland annat olika 

former av öppna mötesplatser, seniorträning och trygghetsboenden med och 

utan biståndsbeslut. 

Andra exempel är att undersöka om det finns önskemål om framtida boende 

hos invånarna. En kommun beskriver att de noga följer befolkningen i de 

olika delarna av kommunen eftersom om man bor i en viss del av kommunen 

är det större chans att man vill bo kvar där när det är dags att flytta till 

särskilt boende. 

Detta vill vi satsa på: 
Socialnämnden har under våren 2021 givit förvaltningen i uppdrag 
att undersöka och beskriva hur boendeformer mellan ordinärt 
boende och särskilt boende kan stärkas i praktiken i Mörbylånga 
kommun. Särskilt viktigt är det att belysa de delar av kommunen 
som ligger längst från Mörbylånga/Färjestaden. I uppdraget ska 
medborgarna/föreningar vara delaktiga.  
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8. Ledning och styrning 

Alla som arbetar i Mörbylånga kommun är medarbetare, även ledare och 

chefer. Som ledare tar man inte bara ansvar för sitt uppdrag utan också för 

helheten för den arbetsplats och de medarbetare man leder. Det är ledaren 

som skapar förutsättningar för delaktighet och handlingsutrymme. Hur 

ledaren agerar och de beslut som tas är grunden för den tillit  som behövs 

byggas mellan ledare och medarbetare.  

Som ledare ser man till att medarbetarna förstår sin betydelse för 

organisationen, sitt uppdrag och samhället. Som ledare får man andra att 

känna sig betydelsefulla och delaktiga. Ledarstilen bidrar till att 

verksamhetens mål nås. 

Det förtroende man fått som ledare visas genom att vara 

 en engagerad förebild och vägvisare i organisationen.  

 nyfiken, närvarande, coachande, stöttande och omtänksam.  

 lyhörd och ha tillit till att medarbetarna kan och vill lyckas med sina 

uppdrag. Viktig är också att visa detta för dem. 

 tydlig med verksamhetens mål, ramar och uppdrag.  

De beslut som fattas bygger på att skapa medborgarnytta och det finns en 

medveten strategi för att skapa en hållbar organisation. I det arbetet är det 

viktigt med en öppen och tydlig kommunikation där man värdesätter och 

bidrar till dialog med medarbetarna. Både vad gäller syfte, mål och 

utvärdering av beslut och verksamhetens mål. 

Som ledare är man dessutom något av en kameleont som kan kommunicera 

anpassat utifrån både gruppens och individens behov. Samtidigt som man är 

lyhörd behöver man också vara modig och sätta gränser. Detta görs med 

omtanke om organisationen och alla som omfattas av den, både de som 

arbetar och de som verksamheten arbetar för. 

Med en tillitsfull och mogen ledarstil vågar både ledare och medarbetare 

utvecklas och ta initiativ. I en sådan organisation kan det hända att någon 

begår ett misstag, ledare eller någon annan. Här bör alla visa ödmjukhet och 

tydlighet. I en tillitsfull organisation stöttar man varandra vid sådana här 

tillfällen. Verksamheten ska också lära av misstag så de inte upprepas. Det är 

även viktigt är att behålla känslan av att fortsätta våga pröva nytt. Det är så 

en organisation utvecklas. För att lyckas som ledare i vår kommun behöver 

man tycka om att utveckla och att utvecklas. Utgångspunkten är att man har 

en stark vilja att göra skillnad för de verksamheterna finns till för. 

Detta vill vi satsa på: 

 Skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna ta 
ansvar för sitt arbete och den kvalitet som levereras 

 Dialog ska vara vägledande i kvalitets- och 
utvecklingsarbetet 
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9. Personal och kompetensförsörjning 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs i en god och kvalitativ vård och 

omsorg. Det kräver utbildade och engagerade medarbetare. För att möta 

framtidens behov behövs en strategi för personalförsörjning.  

Kraven på kompetens kommer att öka allt eftersom vården flyttas från 

regional till kommunal regi och det blir allt viktigare med medicinsk 

kompetens. Kravet bör vara minst yrkesutbildning på gymnasial nivå och 

målet bör vara en allt högre andel med eftergymnasial utbildning, främst 

inom gerontologi och geriatrik.  Samtidigt som behovet är en allt högre andel 

yrkesutbildade råder det en brist på utbildad personal inom de flesta områden 

inom vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen tyder på att bristen 

på personal kommer öka i takt med att efterfrågan blir allt större.  

Coronakommissionen, SOU 2020:80 pekar på några strukturella brister som 

resulterat i att äldreomsorgen stod dåligt rustad för en pandemi. 

Kommissionen menar att det finns ett otillräckligt regelverk men också 

behov av en högre bemanning, ökad kompetens och rimliga 

arbetsförhållanden. Socialnämnden anser att denna lärdom ska vara 

vägledande framöver och att det är av största vikt att rekrytera och behålla 

medarbetare med rätt kometens. Socialnämnden vore också positiv till ett 

utökat samarbete med regionen för att säkerställa att verksamheterna har 

tillgång till den kompetens som kan behövas i form av psykiatriker, 

geriatriker, infektionsläkare, samtalsstöd med flera.  

I linje med tillitsbaserad ledning och styrning där ansvar flyttas med fokus på 

brukaren och verksamhetens syfte, vill Socialnämnden se en ökad 

arbetsglädje. Detta genom större ansvar och intressanta arbetsuppgifter 

utifrån medarbetarnas kompetens. 

Undersköterskors kompetens är inom vård och omsorg och de kan delegeras 

ett större ansvar för åtgärder som ska utföras utifrån sjuksköterskans 

omvårdnadsdiagnos. Detta bör ske i dialog kring omvårdnadsåtgärder utifrån 

det som undersköterskan ser och hör i sin nära kontakt med brukaren. 

Mycket i omvårdnaden och omsorgen sker genom dialog med brukaren.  

Sjuksköterskans profession är omvårdnad och vårdvetenskap och det är inom 

det området delegering till undersköterskan sker. Delegering kan omfatta till 

exempel katetersättning, sondmatning och viss läkemedelsadministrering. 

Att ta emot en delegering är för undersköterskan valfritt.  

För att skapa utrymme för att undersköterskan ska utföra arbete inom ramen 

av sin kompetens bör ett serviceteam utföra insatser så som städ. Oavsett 

vem som utför insatserna är det viktigt att brukaren är delaktig i planeringen 

samt utförandet av insatsen.   

Socialnämnden vill satsa på kontinuerlig kompetensutveckling så att 

medarbetarna känner sig rustade för att möta de ökade behoven. 

Arbetsgivaren ska motivera medarbetare att studera till undersköterska, 

specialistundersköterska eller specialistsjuksköterska och i den mån det går 

underlätta för studier.  

I tillitsbaserad styrning och ledning ska medarbetarna göras delaktiga i hur 

grunduppdraget ska planeras och utföras. Det är viktigt att ledningen skapar 
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de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska kunna ta ansvar för 

att insatserna utförs med brukarens fokus.  

I medborgardialoger har vikten av utbildad personal framkommit.  

”Självklart ska alla utbildas till undersköterskor. Kunskap ger trygghet för 

båda parter”.  

”Fördjupade sjukvårdskunskaper är viktigt”.  

För att Mörbylånga kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare säger 

medarbetarna att:  

”det behövs mindre små grupper som sköter om sitt område och alla 

hjälpinsatser som är beviljade. Då kan man påverka sitt jobb mera och bli 

mera delaktig och på sikt bättre samarbete i gruppen.” 

”man vågar satsa på välutbildad personal, bra löner och bra arbetstider. 

Låta personalen få vara med och bestämma, det ska inte vara de som inte ha 

en aning hur det är att jobba i vården.”  

”Höj lönen och hälsofrämjande insatser, som högre friskvårdsersättning.” 

För att vara en attraktiv arbetsgivare vill socialnämnden se ett 

utvecklingsarbete där verksamheterna går ifrån en traditionell centraliserad 

styrning mot en allt mer decentraliserad verksamhet, i linje med tillitsbaserad 

ledning och styrning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta vill vi satsa på: 

 Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetaren har 
förutsättningar och förtroendet att ta ansvar för verksamhetens 
kvalité  

 Ha en årlig plan för personalförsörjning 

 Att kontinuerligt säkerställa och utveckla kompetensen hos 
medarbetarna 

 Motivera till vidareutbildning till specialistundersköterska eller 
specialistsjuksköterska 
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10. Kvalitet  

Socialtjänstlagen ställer krav på att verksamheterna ska vara av god kvalitet 

och att verksamheterna systematiskt ska utvecklas och säkras. Det ställer 

krav på ett fungerande ledningssystem där processerna är kända och rutiner 

och riktlinjer är uppdaterade.  

Socialnämnden betonar vikten av att verksamheterna har kunskap om vad 

kvalitet innebär för brukarna. Denna kunskap får man genom dialog med 

brukarna och utifrån det kan sedan insatserna utformas på ett sätt som för 

brukarna innebär kvalitet.  

Personalkontinuiteten är av största vikt och socialnämnden vill att 

verksamheterna arbetar för att brukarna ska möta så få ansikten som möjligt. 

På så sätt skapas även kontinuitet i hur insatserna utförs.  

”Allra viktigast är att man minimerar antalet personer som träffar den som 

behöver hjälp. Man underlättar för den som behöver hjälp med en trygghet 

att veta vem som kommer, att den personen vet vad som ska göras, var saker 

finns, speciella önskemål osv.”  

”Att få personer ger mig hjälp, att alla vet vad som ska göras. Tar hänsyn 

till mina önskemål.”  

Genom att övergå helt till Individens behov i centrum (IBIC) kommer 

brukarens insatser utgå från personens individuella resurser, behov och mål 

så att stödet blir personcentrerat. IBIC innebär en förflyttning från 

insatsstyrda till mer behovsstyrda beslut från biståndshandläggarna. 

I dialog med medarbetarna lyfter de att följande är kvalitet i deras arbete: 

”Att visa respekt och bemöta varje individ på ett lugnt sätt, se till varje 

människas behov av insatser och att alla insatser tar olika lång tid beroende 

på vem det är, hos en person kanske en insats tar 30 minuter, samma insats 

hos en demenssjuk person kanske tar 50 minuter. Man kan inte tidsbestämma 

en insats lika hos alla. Det är både stressande för en omsorgstagare som 

arbetstagare.” 

”När vi kan SE varje människa!  När vi kan arbeta och ge stöd, vård och 

omsorg utifrån människans dagliga behov. Utan att allt skall behöva kännas 

så tidstyrt! Att vi fokusera på hälsa, välmående, där både det fysiska och 

psykiska har ett samspel. Att vi har möjligheten att kunna vara flexibla i vårt 

arbete. Att det finns vilja, ett bra bemötande, kontinuitet, tid och kunskap 

(utbildning eller erfarenhet), för att kunna ge en god och trygg omsorg till 

våra äldre.” 

”Att ha en bra boendemiljö och utemiljö. Trivsamma samvarorum och 

matplatser. God mat, med olika rätter att välja på, fest i vardagen. 

”Varje dag ska man vakna och ha något positivt att se fram emot och veta 

att dagen kommer att fyllas med trevlig aktivering som man kan vara med 

och påverka. Så hemlikt boende som möjligt.” 

”Att de vi vårdar får en trygg, säker vård med rätt att göra sig förstådda, få 

hjälp att bibehålla funktioner som de har kvar, stimulans i form av bra 

aktiviteter, att ha personal att tillgå vid behov, personal som har tid att 

lyssna. Att personal får vidareutbildningar för att ge vård som ligger i 

framtiden.” 
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Detta vill vi satsa på: 

 Brukarens fokus ska vara styrande 

 Utökade dialoger 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 God personalkontinuitet 
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11.  Förebyggande och rehabiliterande insatser 

Förebyggande arbete består av flera delar. Medarbetarna ska arbeta 

hälsofrämjande och allt arbete ska genomsyras av ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Det innebär att se och ta tillvara på brukarnas egna resurser 

och möjligheter. Att uppmuntra till egen problemlösning och eget handlande. 

Det handlar också om att främja hälsa och jobba förebyggande mot ohälsa. 

Bland annat genom att använda nationella kvalitetsregister så som Senior 

Alert, beteendemässiga och psykiska besvär vid demens (BPSD), Svedem 

med flera.  

Förebyggande arbete handlar också om att kunna erbjuda bostadsanpassning, 

utemiljöer som främjar aktivitet och att det finns olika boendeformer utifrån 

behov. Anhöriga och civilsamhällets inverkan lyfts ofta fram i diskussionen 

och är viktiga beståndsdelar i att förebygga ohälsa. 

Idag finns en uppsökande verksamhet som riktar sig till dem över 80 år. 

Socialnämnden vill utöka den uppsökande verksamheten så att även en 

sjuksköterska kan informera om insatser som finns inom hälso- och 

sjukvården. 

Socialnämnden vill också stärka civilsamhällets roll som är ett viktigt 

komplement till äldreomsorgens verksamhet.  

Genom samverkan mellan olika yrkeskategorier och vårdgivare önskar 

socialnämnden stärka den enskildes möjlighet till ett självständigt liv så 

länge som möjligt. Det är viktigt att fortsatt samverka kring 

hjälpmedelsverksamheten med andra kommuner och det bör vara 

gemensamma avgifter för hjälpmedel i hela Kalmar län.  

I dialog med medborgare framkommer det att det är viktigt att få möjlighet 

att bo hemma så länge som möjligt för att främja hälsa. Det framkom också 

att det är viktigt att det ska finnas alternativ till boende om man upplever sig 

otrygg i hemmet. Vidare betonar man möjlighet till gemensamma måltider, 

att kommunen samverkar med föreningslivet och att det finns ett stort utbud 

av aktiviteter som faktorer som motverkar ohälsa.  

”Viktigt med typ Eken, pensionärernas hus”.  

Socialnämnden vill se fler särskilda boenden i Färjestaden och Mörbylånga 

då efterfrågan är stor på dessa orter. Socialnämnden ställer sig positiv till att 

det ska finnas trygghetsboenden på olika orter inom kommunen. 

 

 

 

Detta vill vi satsa på: 

 Ökad samverkan mellan olika yrkeskategorier och 
vårdgivare  

 Det hälsofrämjande synsättet ska genomsyra 
verksamheterna 

 Det ska finnas boenden utifrån olika behov 
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12. Välfärdsteknik och e-hälsa 

Enligt socialstyrelsens termbank är välfärdsteknik digital teknik som syftar 

att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för 

en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. 

Välfärdsteknik kan också vara ett beslutsstöd för undersköterskor och 

sjuksköterskor vid akuta situationer och på så sätt kvalitetssäkra vården. 

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och 

sensorer för påminnelse.  

E-hälsa innebär användning av digitala verktyg och utbyte av information 

digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Det kan innebära allt från telefoni 

till digitala blodtrycksmätare.  

På längre sikt skulle användandet av välfärdsteknik kunna resurseffektivisera 

för verksamheterna men det kräver ofta en större andel brukare som nyttjar 

insatsen. Däremot kan det underlätta personalens arbete och på så sätt 

effektivisera. Om det kommer sänka kostnaderna är oklart då det ofta finns 

stora utgifter i samband med digitalisering och olika system. 

Socialnämnden vill se att välfärdstekniken används resursoptimalt så att 

personalen får mer tid över till det personliga mötet med brukarna. 

Välfärdsteknik ska ses som ett komplement och stöd till den mänskliga 

kontakten och som skulle kunna effektivisera det administrativa arbetet.  

Välfärdsteknik ska också underlätta för alla att kunna ta del av konserter, 

teater, föreläsningar med mera och minska upplevelsen av ofrivillig 

ensamhet. 

I dialog med medborgare framkommer en oro för att den mänskliga 

kontakten ska ersättas av välfärdsteknik.  

”Den personliga kontakten är jätteviktig, det digitala får inte ta över men 

det går heller inte att bortse ifrån att vissa digitala saker kan vara bra.” 

”Personliga besök, alla har inte en massa teknik, alla har inte datorer och 

smartphones.”  

”Det är inte många i min ålder som har datorer mm, har inte råd med sånt.”  

Socialnämnden ser vikten av att informera brukarna om välfärdsteknik som 

något som kan öka tryggheten. Att ha en kameratillsyn på natten kan göra att 

brukaren sover bättre än om denne vet att någon ska gå in i hemmet under 

natten för att göra en tillsyn. Viktigt är kunskapen om att kameratillsynen 

inte kan missbrukas och att tillsynen endast sker vid bestämda tidpunkter. 

Sensorer kan signalera om en person har fallit, har låg puls eller är på väg att 

gå vilse. Är man bekväm med dessa sensorer kan de underlätta ett aktivt liv, 

minska resor till sjukvården och kan göra den enskilde mer delaktig i sin 

vardag.  

Socialnämnden ser att för att vården och omsorgen ska bli jämlik och 

jämställd behöver verksamheten ta i beaktande att det finns ett digitalt 

utanförskap. Det kan skilja på personer med utbildning och goda it-vanor 

och personer som inte har denna erfarenhet, i vilken utsträckning man 

efterfrågar och tackar ja till digitala lösningar. Kostnader för 

välfärdstekniken kan också påverka i vilken utsträckning brukarna har råd att 

införskaffa vissa hjälpmedel. 
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Detta vill vi: 

 Öka kunskapen om välfärdsteknik och nyttan med den 

 Öka utbudet av digitala hjälpmedel för att frigöra tid för det 
mänskliga mötet 

 Att med hjälp av digitala hjälpmedel öka tillgängligheten till 
bland annat kultur 
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13.  Jämställd och jämlik vård och omsorg 

Socialstyrelsen skriver att jämställd vård innebär att alla människor har rätt 

att få en god vård, oavsett kön. Jämställd vård innebär att kvinnor och män i 

lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att vården håller en god 

kvalitet oavsett patientens kön.  

Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i vårt samhälle. En jämlik 

hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika 

villkor för alla. 

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna 

för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Kunskaper om 

diskriminering och kommunikation ger en god grund för utveckling av en 

verksamhet som möter varje individs behov och ger god och jämlik vård. 
 

Hälsoskillnader mellan män och kvinnor och mellan socioekonomiska 

grupper tenderar att kvarstå även i hög ålder. Personer som tillhör en stark 

socioekonomisk grupp tenderar att nå en högre ålder. Medellivslängden för 

dem med eftergymnasial utbildning har varit fem år högre än för dem med 

enbart grundskoleutbildning.  

Mellan 2002 och 2011 har andelen över 65 år med låg ekonomisk standard 

ökat och beräknas öka ännu mer med gällande regler. Främsta ökningen sker 

bland kvinnor och speciellt hos dem som kommer till Sverige sent i livet. 

Den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg av äldre beskriver att i 

och med att en mindre andel äldre idag beviljas äldreomsorg så har 

anhöriginsatserna ökat. Här blir det tydligt att hjälp av anhöriga, främst 

döttrar, är vanligare hos lågutbildade. Köp av tjänster är mer vanligt hos dem 

som är högutbildade.  

För socialnämnden är det självklart att all vård och omsorg är jämställd och 

jämlik. Insatserna ska vara personcentrerade oavsett religion, etnicitet, 

könstillhörighet eller sexualitet. 

Genom att använda nationella kvalitetsregister och ett standardiserat 

insatsförlopp vid till exempel demenssjukdomar går det att försäkra sig om 

att brukarna bemöts med likvärdig kunskap, vård och omsorg.   

Socialnämnden vill se att verksamheterna skapar en övergripande strategi för 

effektfull och systematisk jämställdhetsintegrering. Det är viktigt att 

jämställdhet blir en del av den ordinarie verksamheten och inte ett spår vid 

sidan av. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med vid verksamhetsplanering 

på alla nivåer.  

 

 

Detta vill vi satsa på: 

 Politiker, ledning och medarbetare har kunskap om 
jämställdhet och genusfrågor 

 Det ska finnas en övergripande strategi för 
jämställdhetsintegrering  
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14.  Nära vård  

God och nära vård är en primärvårdsreform som beslutades i riksdagen 

hösten 2020. God och nära vård innebär att hälso- och sjukvården bör ställa 

om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- 

och sjukvård och med socialtjänsten. 

 

Det nationella arbetet med omställningen till en god och nära vård går i linje 

med WHO:s mål om att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård (Universal 

Health Coverage, UHC) runtom i världen.  

 

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får 

en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.  

Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens 

resurser ska kunna uppnås. 

 

Befolkningen lever allt längre vilket är en framgång för det svenska 

välfärdssamhället. Antalet gamla och unga ökar dock snabbare än 

befolkningen i arbetsför ålder och under den kommande 10-årsperioden 

prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med närmare 

50 procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 

5 procent. Den demografiska förändringen innebär stora utmaningar i att 

finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter och 

till exempel hemtjänst. För att lösa denna utveckling krävs det att kommuner 

och regioner förändrar sitt sätt att arbeta.  

 

Det kommer krävas en förändring i hälsosystemet. Idag är mycket uppbyggt 

kring sjukdomar och institutioner. Det kommer krävas att det blir mer 

designat för människor. Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, 

sjukvård och omsorg. Man kan likna den vid en rörelse som går från att 

fokusera på organisation till att fokusera mer på relation.  Från att vara 

reaktiv till att bli förebyggande och från att vara fragmentiserad till att bli en 

sammanhängande vård och omsorg. För patienten innebär förändringen att 

man blir en aktiv medskapare istället för en passiv mottagare av vårdens 

tjänster. 

 

Grunden i god och nära vård och omsorg är att den ska utgå från 

patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och 

bidra till trygghet. Socialnämnden ser att denna förskjutning till nära vård 

går hand i hand med Mörbylånga kommuns vision om att skapa växtkraft 

och livskvalitet. Genom nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga ska 

verksamheterna ställa om till brukarens fokus.  

 

Socialnämnden betonar vikten av att verksamheterna är nyfikna på brukarnas 

behov och att denna kunskap ska ligga till grund för hur verksamheten 

organiserar sig.  Brukarna ska inte behöva anpassa sig till verksamhetens 

ramar. Med kreativitet och initiativförmåga ska ramarna försöka anpassas 

efter brukarna. För att lyckas behöver verksamheterna ha som utgångspunkt 

att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet. 

 



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-09-27 
 

 
Sida 

27(31) 
 

 

Socialnämnden vill se ett fortsatt gott samarbete med kommunens 

hälsocentraler där ett gränsöverskridande arbete lägger grunden för den nya 

primärvårdsreformen. Med tvärprofessionella team ska de så kallade 

stuprören försvinna och vården ska bli god och sammanhållen för brukaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta vill vi satsa på: 

 Fortsätta utveckla Nära vård tillsammans med 
primärvården 

  Skapa verksamheter med fokus på relation och dialog för 
att ge en personcentrerad vård och omsorg 
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15.  Demensvård 

Socialstyrelsen beskriver att demens är ett samlingsnamn för en rad symtom 

som beror på sjukdom eller skador i hjärnans nervceller där minnet och 

tankeförmågan blir försämrat. Det finns idag cirka 160 000 personer med 

demenssjukdom i Sverige och fram till år 2050 förväntas antalet nästan 

fördubblas. 

I socialstyrelsens utredning En nationell strategi för demenssjukdom -

Underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 beskrivs 

brister i kunskaperna inom alla yrkesgrupper i den svenska vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom. Även samverkan mellan 

huvudmännen är bristfällig på många håll.  

Socialnämnden vill se att Mörbylånga kommun skapar ett 

Kompetenscentrum demens. Kompetenscentrum demens syftar till att hela 

tiden omvärldsbevaka, sammanställa och sprida kunskap ut i 

verksamheterna. Det är viktigt med ett verksamhetsnära arbete och att 

kunskap omsätts till det praktiska arbetet. På så sätt ska metoder och 

processer utvecklas. Kompetenscentrum ska arbeta för ett länsövergripande 

nätverk där syftet är kunskapsutbyte och inspiration.  

Kompetenscentrum demens ska vara integrerat med anhörigstödet och ha 

kontinuerliga dialoger för att hela tiden finna sätt att utveckla stödet till dem 

som är anhöriga. 

 

Socialnämnden vill se att verksamheterna ska Stjärnmärkas enligt Svenskt 

demenscentrums riktlinjer och målet är att fortsatt vara stjärnmärkta. På så 

sätt säkerställs att minst 80 procent av medarbetarna har utbildats i nationella 

riktlinjer i vård och omsorg av demenssjuka.  

Kommunen ska fortsatt ha ett gott samarbete med Regionen gällande 

demensvården. Socialnämnden vill se att Region och Kommun arbetar allt 

mer gränsöverskridande och fortsätter med ett gemensamt demensteam.  

För att kunna leverera en god och personcentrerad demensvård i hemtjänsten 

behöver det vara få medarbetare kring personen med demenssjukdom. Dessa 

medarbetare bör ha goda kunskaper om sjukdomen. Hemtjänsten bör därför 

delas in i fler mindre grupper. Precis som det på särskilt boende finns 

avdelningar som är inriktade mot demens bör det finnas hemtjänstgrupper 

som arbetar med dem som har en demenssjukdom.  

Demenssjukdomen innebär ofta påfrestningar för anhöriga, speciellt dem 

som vårdar i hemmen. Socialnämnden betonar vikten av ett välutvecklat 

anhörigstöd och att anhöriga till yngre demenssjuka bör få utökat stöd då det 

till exempel kan finnas minderåriga barn i familjen. 

Då personer med demenssjukdom inte bör byta miljö, önskar socialnämnden 

att Mörbylånga kommun kan erbjuda en lägenhet för anhöriga att vistas i när 

de behöver avlösning hemma. På så sätt kan korttids/växelboende undvikas 

för personen med demenssjukdom om önskemål finns.  

Kommunens dagverksamheter bör alltid sträva efter att utgå ifrån varje 

individs behov och kunna erbjuda varierande upplägg. Dagverksamheterna 

kan behöva göra hembesök, flytta verksamheten tillfälligt till annan ort eller 

ändra sina öppettider.  
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Detta vill vi satsa på: 

 Anhöriglägenhet  

 Hemtjänst med inriktning demens 

 Specialistkompetens i våra verksamheter 
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16.  Anhörigstöd  

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en 

närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.  

Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del 

personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående 

behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller 

utbildning av kommunen. Stödet ska vara individuellt anpassat. 

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. 

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd.  

I Mörbylånga kommun finns ett välutvecklat anhörigstöd, främst inom 

demensvården. Utöver anhörigkonsulenten finns Demensteamet som arbetar 

nära och stöttar anhöriga. Under året hålls utbildningar om 

demenssjukdomar, sjukdomsförlopp och vilken hjälp som finns att få. 

Socialnämnden önskar se att utbildningar för anhöriga sker även inom andra 

områden så som psykiatri, neuropsykiatrin, funktionsvariationer med mera.  

Att utbilda anhöriga kan ge dem en bekräftelse i det de upplever. Att det kan 

vara en del i sjukdomsförloppet. Det är också viktigt att de anhöriga får veta 

vilken typ av hjälp det skulle kunna finnas och när och hur man kan söka 

hjälp eller stöd.  

Det är också viktigt att informera om de digitala hjälpmedel som finns och 

göra anhöriga trygga i att nyttja dessa. Digitala hjälpmedel kan vara en hjälp 

till ökad självständighet, både för den närstående och den anhörige.  

Socialnämnden önskar att anhörigstödet ökar i takt med den demografiska 

utvecklingen. En ökning av personer som behöver insatser från social 

omsorg kommer per automatik att innebära att fler vårdar en närstående i 

hemmet. Får de anhöriga stöd och handledning och om de får träffa andra i 

samma situation finns goda chanser för den närstående att bo hemma under 

en längre tid.  

Socialnämnden önskar att anhörigstödet blir mer synligt och att alla 

medarbetare tar sitt ansvar i att stötta anhöriga. Det är också viktigt att alla 

anhöriga får information om det stöd som finns.  

 

 

 

 

 

 

 

Detta vill vi satsa på: 

 Anhörigutbildningar inom olika områden 

 Att alla anhöriga har kännedom om anhörigstödet 
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17.  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling 

2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. 

Agenda 2030 består av 17 globala mål som syftar till att skapa hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 

Flera av Mörbylånga kommuns grunduppdrag är direkt eller indirekt 

kopplade till delmålen i Agenda 2030.  

Äldreomsorgsplanen ska bidra till att Mörbylånga kommun når målen i 

Agenda 2030. På kommunnivå finns de bästa förutsättningarna för att få till 

en förändring av vårt sätt att leva och verka, både när det gäller ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart. Äldreomsorgsplanen berör särskilt; 

Globalt mål 2. Genom pensionärslunch med möjligheter till gemensamma 

måltider bidrar Mörbylånga kommun till både gemenskap och mindre risk 

för undernäring hos äldre. 

Globalt mål 3. Genom en god, nära och samordnad vård bidrar Mörbylånga 

kommun till god hälsa och välbefinnande hos kommunens invånare. 

Globalt mål 5 och 10. Genom ett medvetet och aktivt jämställdhetsarbete 

arbetar Mörbylånga kommun för att nå målet om en jämställd och jämlik 

vård och omsorg i alla åldrar. 

Globalt mål 8. Genom tillitsbaserad ledning och styrning, samt ett medvetet 

arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare, bidrar Mörbylånga kommun till 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Globalt mål 16. Äldreomsorgsplanen är framtagen i dialog med medborgare, 

medarbetare och politiker vilket bidrar till att stärka demokratin och 

medborgarnas delaktighet. Genom demokrati och delaktighet skapas fredliga 

och inkluderande samhällen.  

 

 
 

 

 

 


