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Vård och omsorg  (dnr 2014/14) 
 

Nationella mål 
Målet för vård och omsorgsnämndens (socialnämndens) arbete är att främja medborgarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället1. I 
arbetet ingår att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i 
samhällsplaneringen och i samarbete främja goda miljöer i kommunen2. Vård och omsorgsnämnden 
ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Vår medverkan i 
samhällsplaneringen tillför sociala erfarenheter. Syftet är att påverka planering och utformning av 
bostadsområden samt verka för god tillgänglighet till lokaler och kommunikationer.   
Vård och omsorgsnämnden har ett ansvar att initiera att åtgärder vidtas för en god samhällsmiljö och 
att goda förhållanden skapas för grupper med behov av särskilt stöd. Vård och omsorgsnämnden har 
ett särskilt ansvar för3 

 Barn och unga 

 Äldre personer 

 Personer med funktionsnedsättningar 

 Personer med missbruk 

 Personer som vårdar och stödjer närstående 

 Personer utsatta för brott 

 Skuldsatta personer 

 

Lokal vision 
Vård och omsorgsnämndens vision är att skapa förutsättningar så människor får leva ett 
meningsfullt, hanterbart och begripligt liv.  Strategiska mål är att vara den mest attraktiva 
arbetsgivaren i länet och att i dialog med berörda medborgare arbeta för en ökad delaktighet4. 
 

Vårt arbete ska präglas av social hållbarhet och ha ett förebyggande perspektiv. Ett socialt hållbart 

samhälle är ett jämställt och tillgängligt samhälle.  Tillgänglighet i vid bemärkelse bör prioriteras och 

samhällsplaneringen utgå från ett jämställdhetsperspektiv, från mäns och kvinnors olika sätt att 

organisera livet. En viktig förutsättning för jämställdhet och tillgänglighet är tryggheten i våra 

offentliga miljöer.  

 

Social hållbarhet  

Social hållbarhet är ett orienterande begrepp. Det är nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället. Men social hållbarhet är 

också i sig ett centralt värde, att miljöer, stadsdelar och städer fungerar tillfredsställande, att livet är 

gott för människorna som lever där5. Begreppet innefattar två delar; välfärd, medborgare har en 

hygglig tillvaro och välfärd fördelas rättvist samt problemlösningskapacitet, samhällets förmåga att 

lösa sina problem. 

Ett hållbart samhälle är inkluderande. Att säkerställa social hållbarhet är att säkerställa de mänskliga 

behov som uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I Sverige tillgodoses en 

                                                           
1
 1 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

2
 3 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

3
 5 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

4
 Vård och omsorgsnämndens målbild och framtidsfokus, dnr 2014/908 

5
 Social hållbarhet ur ett planeringsperspektiv, 2012, Sören Olsson 
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stor del av dessa rättigheter genom olika välfärdstjänster. Varje individ bär ett ansvar för sin hälsa 

och sin situation, men samhället måste ge individen förutsättningar att ta ett sådant ansvar.  

Vi behöver utveckla vårt förebyggande arbete inom samhällsplaneringen genom införandet av social 

konsekvensanalys (bilaga 1 SKA) och genom att tydliggöra barnperspektivet, barns bästa, genom 

barnkonsekvensanalyser (bilaga 2 BKA).  

Det är positivt att välfärden ökar, att våra medborgare är friskare och lever längre. Vi behöver dock 
planera för att möta även de utsatta grupper som finns i kommunen. Det framtida behovet av vård 
och omsorg går att påverka i positiv riktning genom att förbättra medborgares socioekonomiska 
förutsättningar och därigenom även hälsa. Sala kommun kan genom ett förebyggande arbete 
identifiera riskgrupper och påverka livsstil och levnadsvanor.   
 

Sala kommuns befolkning 

Utvecklingstendenser för åren 2017-2020 i åldersklasser. Avser folkmängd 31/12 per år
6
.  

Prognos ålder 2017 2018 2019 2020 2030 Tendens 

Totalt Sala 22 353 22 589 22 805 23 000  ökar 

0-5 år förskolebarn 1 507 1 555 1 584 1 620  Ökar mycket 

6-12 år skolbarn 1 835 1 881 1 916 1 915  Ökar mycket 

13-15 år högstadieelever 718 716 711 766  Varierar 

16-18 år gymnasieelever 735 727 755 763  Ökar 

19-64 år vuxna 12 307 12 340 12 384 12 372  Ökar 

65-79 år pensionärer 4 116 4 156 4 191 4 253  Ökar 

80- år äldre  1 371 1 430 1 459 1 487 2233 Ökar 

 
Vård och omsorg är en komplex verksamhet, i ständig förändring, som drivs av samhällsutveckling 
och tekniska innovationer, det medför utmaningar i form av prioriteringar och utvecklingsbehov.  
Det innebär också att det ställs högre krav samtidigt som antalet medborgare med behov av stöd, 
behandlings- och omsorgsinsatser ökar. Fler ska dela på de resurser som finns samtidigt som kravet 
på en god kvalitet kvarstår. Det ställer höga krav på att kommunens verksamhet drivs säkert och 
kostnadseffektivt med bibehållen hög kvalitet.  

 

Barn och unga  

Målet är att barn ska växa upp under trygga och säkra förhållanden. Vård och omsorg ska arbeta för 

att barn och unga inte vistas i skadliga miljöer utan får en gynnsam fysisk och social utveckling7. 

Mottagandet av ensamkommande barn ställer krav på att den omsorg och det stöd vi erbjuder, till de 
barn vi tar emot, är tillräcklig och individuellt anpassad. De behöver få en trygg vardag, tillgång till 
boende, en fungerande skolgång, studier eller arbete. Hur väl vi möter upp deras individuella behov 
påverkar hur väl de integreras i vårt samhälle.  I planeringen för ensamkommande barn bör särskild 
hänsyn tas till behovet av kollektiva boendeformer (HVB) samt träningslägenheter8. 
 

                                                           
6Strategisk t inspel, 2018, Vård och omsorg 
7
5 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

8Strategiskt inspel ,2018, Vård och omsorg 
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Vård och omsorg har noterat en ökning av andelen unga med ett drogmissbruk. Unga vuxna i åldern 

18-25 är en särskilt utsatt grupp. I Sala saknas det tidiga insatser för äldre tonåringar och unga vuxna 

vilket medför att man inte fångar upp unga vuxna innan de har hunnit utveckla ett allvarligt 

beroende. Ett beroende medför utanförskap i samhället och en risk för psykisk ohälsa. I Sala finns 

idag en grupp unga vuxna som är hemlösa med beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. 

Planeringen bör omfatta tillgången till boende och behandlingsinsatser för denna målgrupp9. 

För att hålla barnens perspektiv levande i planeringsarbetet bör barnkonsekvensanalyser användas 
som ett verktyg för att förbättra beslutsunderlaget i olika planeringsskeden. Miljöer ska fungera för 
de människor som använder dem. Barn är användare av de flesta miljöer men blir sällan tillfrågade 
och har ofta endast små möjligheter att påverka.  Om barnkonsekvensanalyser används lyfter vi de 
frågor som är relevanta för barn på ett systematiskt sätt. 

 

Nyanlända personer 
Kommunen ansvarar för stödet till nyanlända i vilket även ingår mottagandet av ensamkommande 
barn. I mottagandet av nyanlända är ett aktivt arbete för en lyckad integration med möjligheter till 
studier och egen försörjning en viktig del. Utmaningen är att skapa förutsättningar för alla att få ett 
långt liv med god hälsa, oavsett socioekonomiska förhållanden. Att många valt att komma till Sverige 
innebär en möjlighet ur perspektivet att vi kommer att sakna medborgare i arbetsföra åldrar i nära 
framtid. Det gör att en förmodad stor brist på arbetskraft kan minskas samtidigt som flyktingar får en 
fristad i ett nytt land. 
 
Mottagandet av nyanlända till kommunen10 

Sala 2014 2015 2016 

Total andel/varav  
ensamma barn 

Totalt Ensamma 
barn 

Totalt Ensamma 
barn 

Totalt Ensamma 
barn 

Barn 0-17 år 39 12 83   11  81 19 

18-19 år 3 0 4   1 12 9 

20-64 år 46 1 76  0 93 0 

 Över 64 år 1 0 2  0 7 0 

Sala totalt per år 89 13 165 12 193 28 

Länet totalt per år 1896 78 1856 135 2386 217 

 
Sala har under flyktingvågen 2015-2016 tagit emot totalt 358 asylsökande personer varav 40 
ensamkommande barn och unga. En fortsatt beredskap behövs för mottagande av ensamkommande 
barn och unga samt vuxna asylsökande personer och deras familjer. För ett kvalitativt bra 
mottagande och ett långsiktigt arbete för goda levnadsvillkor behövs ett långsiktigt perspektiv för 
integrationsarbetet. Det bör finnas en kommunövergripande strategi som även omfattar planeringen 
av bostadsområden och tillgången till bostäder. 

 

Personer med funktionsnedsättningar 

Målet för personer med funktionsnedsättning är att kunna leva som andra i jämförbar ålder. En viktig 

insats för ökad delaktighet och möjligheten att leva som andra är en ökad variation av kommunala 

                                                           
9Analys och handlingsplan för psykisk ohälsa för Sala kommun, dnr 2016/542 
10Migrationsverkets statistikdatabas, hämtat 2017-10-18 
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boendelösningar och ett tillgängligt samhälle. Det ökar valmöjligheterna att välja en kostnadseffektiv 

boendelösning som passar den berörde personens livssituation och behov.  

I Sala finns idag inom LSS 35 personer i åldern 0-21 år som vi vet framöver kommer att behöva söka 

insatser enligt LSS i form av korttidsboende, daglig verksamhet och bostad med särskild service. De 

boendelösningar som erbjuds inom LSS är huvudsakligen servicelägenheter samt ett fåtal 

gruppboenden. Inom det befintliga boendebeståndet av servicebostäder är 28 % i åldern 65-79 med 

ökat behov av stöd där ett boende i gruppbostad kommer att behövas. Det kommer att finnas ett 

fortsatt behov av lägenheter framför allt i gruppbostäder framöver11. 

 

Äldre personer 

Målet för äldreomsorgen är att äldre ska få möjlighet att leva och bo självständigt samt ha en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra12. Andelen äldre kommer att öka i framtiden i takt 

med att fler går i pension. Behovet av vårdplatser kommer inte att nämnvärt påverkas de första 10 

åren då dessa ännu inte har något vårdbehov.  Medellivslängden har ökat och dagens pensionärer är 

både friska och aktiva långt upp i åldern vilket betyder att vårdbehovet för en pensionär beräknas bli 

aktuellt först efter 80 års ålder. Fram till 2020 kommer antalet äldre personer med vårdbehov att 

vara konstant, trots att innevånarantalet ökar.  

Lägger vi ihop antalet personer 80 år och äldre där vi av erfarenhet vet att vårdbehovet uppstår så 

ser vi att dagens antal ligger på 1371 personer. År 2020 är antalet 1487 och 10 år senare är antalet 

2233. SCB beräknar att medellivslängden ökar med ungefär 2 år till 2033. Ökningen av antal äldre är 

inte detsamma som ökning av behovet av vårdplatser. Prognosen ger dock stöd för tolkningen att 

behovet av vård kommer att öka markant efter 2021. 

Barn och unga, vuxna personer, personer med funktionsnedsättningar och äldre personer i Sala 

kommun ska erbjudas en trygg tillvaro med möjlighet att få service, omsorg och vård för att 

kompensera för funktionsnedsättningar. De ska ha tillgång till tjänster som gör det möjligt för dem 

att klara sin tillvaro, känna trygghet och vara delaktiga i samhällslivet. För att åstadkomma detta 

behövs strukturella åtgärder som inriktas mot förhållanden i samhället; samhällsplanering; 

tillgängliga boendeformer, tillgänglig kollektivtrafik och allmän service. 

 

Trygghet och säkerhet 

All planering måste utgå från människor. Fokus bör ligga på att bygga ett hållbart samhälle. Planering 

ska ge människor möjlighet att leva i och använda miljöer så vardagen fungerar. Det ska finnas 

service i bostadens närmiljö, mötesplatser där människor kan mötas och ett socialt liv uppstå. Det 

handlar också om en rättvis fördelning mellan olika delar av Sala och mellan olika grupper i vår 

kommun. Sala ska vara tillgänglig samt trygg och säker för alla. 

En god boendemiljö innebär att vi känner oss trygga i och runt bostaden. Den upplevda tryggheten 
handlar bl.a. om närvaron av andra människor och att ha överblick över sin närmiljö.  Faktorer som 
bidrar till trygghet och säkerhet är genomtänkt belysning och en trafiksäker miljö. 

 

                                                           
11

 Strategiskt inspel, 2018, Vård och omsorg  
12

 5 kap 4 § Socialtjänstlagen (2001:453) 
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Västmanland: Sociala förutsättningar för psykisk 
hälsa bland personer 16-84 

13
 

Kön Sala % Länet % Riket % 

Andel 16-84 år som avstår från att gå ut ensam p g a 
rädsla, 2012 

Män       10         11 9 

Kvinnor       38          42 33 

Andel 65-84  år som avstår från att gå ut ensam p g a 
rädsla, 2012 

Män       20 15 11 

Kvinnor       48 43 38 

 
Samverkan mellan olika aktörer 

Kommunen har ett ansvar att med kort framförhållning, inom 3 dagar, helgdagar inräknade, ta emot 

personer som är inlagda på sjukhus och som av läkare bedömts färdigbehandlade och 

utskrivningsklara14. Det ställer ofta krav på anpassning av hemmiljön i den egna bostaden. Denna 

anpassning måste kunna ske inom angiven tidsram eller i nära anslutning till att personen kommer 

hem från sjukhuset. Det är idag vanligt att äldre vill bo kvar i sina ordinarie bostäder även med 

omfattande behov av vård och omsorg.  Det blir allt vanligare att personer som tidigare beviljades 

särskilt boende bor kvar i egen lägenhet och i stället får omsorg av hemtjänsten eller boendestödet. 

Många äldre vill bo kvar men det förutsätter att bostaden kan anpassas samt att det finns tillgång till 

hiss.  

 
Bostadsanpassning 

Processen för bostadsanpassning bör förenklas.  Idag uppstår problem då åtgärder tar för lång tid. 

Äldre personer faller och skadar sig i väntan på enkla saker som borttagning av trösklar. Ansvaret för 

beslut om anpassning ligger på Bygg- och Miljönämnden och åtgärderna på fastighetsägaren och ett 

ökat samarbete behövs. Vård och omsorgsnämnden får ofta lösa akuta situationer som uppstår t.ex. 

när äldre skrivs ut från sjukhus. Det händer inte så sällan att mindre fastighetsägare säger nej till 

anpassning.  En förenkling fås om det görs en inventering av åtgärder som får göras av hyresgästen 

själv, med hjälp av Kommunfixarna eller Rehabenheten samt efter beslut av fastighetsägaren.  En 

översyn bör också göras av möjligheterna till bidrag för bostadsanpassning. 

 

Tillgänglighet och delaktighet 

Samhällsplaneringen skapar förutsättningar för ett integrerat samhälle där individer och grupper 

möts. En viktig fråga för såväl integration som jämlikhet är att planera för områden med varierad 

bebyggelse för att motverka segregation.  Livs- och boendemiljöer bör planeras så det möjliggör 

aktiviteter som gynnar medborgarnas hälsa.  

Vid planeringen av bostadsområden behöver hänsyn tas till den sociala strukturen för att om möjligt 

minska segregation och utanförskap. Segregation är här både boendesegregation och tillgången till 

offentliga arenor. Med bostadsområde avses hela boendemiljön med serviceanläggningar och annat 

som behövs för att området ska fungera tillfredsställande. Planeringen av närmiljön ska främja 

kontakt och gemenskap.  Offentliga lokaler ska vara lätt tillgängliga för personer med rörelsehinder 

och för familjer med små barn.    

Vi bör använda oss av ett inventeringsprotokoll, Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena, (bilaga 

3) det är en checklista som omfattar bostadens inre kvaliteter, bostadsgårdens kvaliteter samt 

bostadsområdets kvaliteter i vilket ingår15: 

                                                           
13

 Landstinget Västmanland, data från Liv och hälsa och Hälsa på Lika villkor? 
14

 SoU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård 
15

 Inventeringsprotokoll för nulägesanalys, Statens folkhälsoinstitut 2010 
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 Fysisk tillgänglighet 

 Hälsofaktorer i miljön 

 Säkerhet/trygghet 

 Estetik/upplevelse 

 Tillgång till service 

 Mötesplatser/fritidsmiljö 

Den nya välfärdsteknologin ger ökade möjligheter för såväl yngre som äldre att leva tryggt i hemmet, 
bidrar till ett mer aktivt liv, ger möjlighet till delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande. Vi 
arbetar för en ökad tillgänglighet till tekniska lösningar för både berörda personer och 
omsorgspersonal. Det möjliggör en bättre och snabbare kommunikation och en bättre insyn och 
delaktighet för medborgaren. Välfärdslösningar medför t.ex. att äldre personer kan hålla kontakt 
med anhöriga och personal t.ex. via Skype vilket minskar ensamheten och ger ökad delaktighet på 
egna villkor och tider. Inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg kan övervakning nätter och 
kvällar utföras med den nya tekniken. Personerna slipper bli störda av personal nattetid i bostaden. 
När personer med behov av särskilt stöd ges valmöjlighet till tekniska lösningar minskar 
inskränkningarna i det dagliga livet och individen får ökade valmöjligheter.  I planeringen bör 
möjligheten att utnyttja tekniska lösningar vara en viktig del. 
 

Varierade boendelösningar 

Att ha en bostad är en grundläggande rättighet. Lagstiftningen tydliggör kommunens yttersta ansvar 

för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett eget boende ger en 

större möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv. Med ett eget boende avses inte härbärgen 

eller liknande där syftet är att ge tak över huvudet utan tillgång till en fullvärdig bostad. De 

kommunala bostadsbolagen förväntas bidra med att ta ett socialt ansvar som tidigare inte fanns16.  

Kommunens bostadsutbud bör planeras så att det tillgodoser även specifika bostadsbehov och 
boende för grupper med särskilda behov.  Frågor som rör den sociala bostadsuthyrningen är viktiga 
att belysa och kunskapen om personer som befinner sig utanför den öppna bostadsmarknaden bör 
användas och vägas in vid planeringen av bostäder och bostadsområden. Arbetet med sociala 
boendelösningar för hemlösa personer och andra utsatta personer bör tydliggöras och en strategi 
utarbetas. Detta bör göras i samverkan med det kommunala bostadsbolaget, 
samhällsbyggnadskontoret och vård och omsorgskontoret.  
 
För de personer och grupper som befinner sig utanför den öppna bostadsmarknaden bör varierade 
boendelösningar finnas. Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra i jämförbar 
ålder och ges möjlighet till egen lägenhet.  Äldre ska kunna bo kvar i sina egna lägenheter så långt 
möjligt. Tillgängligheten bör lösas genom en anpassning av boendebeståndet, en ökad variation av 
boendelösningar i Sala kommun. Det behövs utöver ordinarie lägenheter och särskilda boendeformer 
även kollektivboenden, seniorbostäder och trygghetsboenden. För alla boendeformer behövs en bra 
tillgänglighet, de bör anpassas eller vara lätta att anpassa. Andelen tillgängliga ordinära lägenheter 
med hiss bör öka och möjlighet till bostadssanpassning förenklas.  
 
Sociala kontrakt och träningslägenheter 
Sociala kontrakt är boendelösningar för personer som av olika skäl har svårigheter att bli godkända 
som hyresgäster på den öppna bostadsmarknaden. För den som inte själv kan skaffa ett boende på 
den öppna marknaden kan socialtjänsten lämna bistånd genom att teckna kontraktet åt den enskilde 
personen, ett så kallat socialt kontrakt. 
                                                           
16

 Boverkets rapport 2011:33 Sociala hyreskontrakt via kommunen 
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Kollektivboenden- HVB för ungdomar 
Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda personer 
för vård eller behandling i förening med ett boende17. Om det är ett HVB som tar emot barn och unga 
ska det finnas tillgång till personal dygnet runt.  
 
Seniorboenden och kollektiva boenden för äldre 
Seniorboenden utgår från tanken att alla har ett eget ansvar att säkerställa att de får en bra 
ålderdom. Det bör därför finnas tillgång till fastigheter för seniorer. Seniorboenden är anpassade 
ordinära lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler för social samvaro och aktiviteter. Till 
kollektivboenden kan äldre flytta från sin villa till en fastighet där de bor med vänner eller likasinnade 
med delade gemensamma lokaler utifrån egna intressen och önskemål.  
 
Trygghetsboende 
Trygghetsboenden är ett alternativ dit äldre som uppnått en viss ålder flyttar. Det är anpassade 
ordinära lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler och hemtjänst nära till hands i en lokal 
belägen i huset. Trygghetsboenden bör finnas i samtliga mindre samhällen/orter. Dessa 
boendeformer bör ligga hos Salabostäder och inte kräva något biståndsbeslut. En översyn och 
behovsanalys behöver göras av behovet av Trygghetsboende.  
 
Särskilda boenden  

Särskilt boende är en boendeform i form av servicehus eller gruppboende i vilket ingår ett ansvar för 
hälso- och sjukvård18. Målgruppen är personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg 
och därmed ett behov av bistånd i form av särskilt boende. Sedan 2012 har den som beviljas bistånd i 
form av särskilt boende rätt att bo tillsammans med sin make, maka eller sambo. Det ingår i en skälig 
levnadsnivå. Vid planeringen av särskilda boendeformer bör behovet av lägenheter för par särskilt 
beaktas. Det bör tydliggöras hanteringen av den medboendes situation om den som beviljats 
boendet avlider. I de flesta fall har paret lämnat sin ursprungsbostad och den medboende behöver 
hitta nytt boende. Det bör tydliggöras att den medboende inte kan bo kvar utan eget biståndsbeslut. 
Det bör av hyreskontrakt och lämnad information innan inflytt till särskilt boende framgå att 
besittningsrätten avsägs och att den medboende förväntas ställa sig i den kommunala bostadskön. 
Om den person som har beslutet avlider ges den medboende förtur i bostadskön och erbjuds boende 
via det kommunala bostadsbolaget. Särskilda rutiner för samverkan i dessa delar bör utarbetas. Det 
kan annars bli en för svår utmaning för den medboende att hitta en ny bostad på öppna marknaden 
då det är bostadsbrist. 
 
Bostad med särskild service  
Bostad med särskild service är inte tydligt definierad, och åtgärden kan utformas på olika sätt. I 
Sverige handlar ofta åtgärden om att erbjuda en bostad i ett hus där flera personer med särskilda 
behov bor. Det är vanligt att personalen bemannar boendet hela, eller delar av, dygnet. De boende 
har tillgång till gemensamma ytor, exempelvis en ”personallägenhet” dit de kan söka sig för sällskap 
och stöd, och har eventuellt gemensamma måltider eller andra aktiviteter19. Planeringen i denna del 
bör utgå från en årlig analys av målgruppens boendebehov som regelbundet uppdateras. 
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 3 kap. 1 § Socialtjänstförordningen (2001:937 ) 
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 5 kap 5§ Socialtjänstlagen (2001:453) 
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https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforpsykosocialainsatservidschizofreni/centralarekommend
ationer/boende 


