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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  

Omvärldsanalys 

Vård och omsorg arbetar med kommunala välfärdstjänster. Vårt uppdrag är att finnas till hands 

och underlätta livet för våra äldre, funktionsbegränsade, barn som riskerar att fara illa, vuxna 

som inte klarar sin vardag på ett bra sätt, nyanlända samt ytterligare grupper. Det är en viktig 

del i vårt välfärdssystem att vi värnar om människor som inte har samma förutsättningar som 

de flesta andra. Vi ska kompensera för det och skapa förutsättningar för så många som möjligt 

kan leva ett värdigt liv. 

Medicinsk utveckling och digitalisering skapar ständigt nya förutsättningar för vård och omsorg. 
Allt mer av vården kommer i en snar framtid genomföras utanför sjukhusen, inte sällan i  
hemmen och med brukaren/patienten som medskapare. Samtidigt är befolkningens behov av 
vård under ständig förändring och beroende av faktorer bortom vårdens kontroll. Det handlar 
om demografi, samhällstrender som urbanisering, förändringar i befolkningssammansättning 
och hälsan hos män, kvinnor och barn. Kostnadsökningstakten för både vård och omsorg  
innebär särskilda krav på verksamheten, därtill ska läggas förmågan att attrahera och behålla  
personal med rätt kompetens och en ständigt växande kunskapsmassa. Vi har under lång tid  
underskattat de strukturella och ekonomiska problem som är avgörande för hela systemets  
effektivitet, kanske i tron ” det löser sig av sig själv”. Det som tidigare kanske kunnat lösa sig av 
sig själv kommer att behöva en lång rad strategiska åtgärder. Vård och omsorg behöver kunna 
anpassa sig för framtida behov och bedriva verksamheter resurseffektivt såväl organisatoriskt 
som kompetensmässigt och kulturella hänseenden för att möta de ökade behoven med större 
insatser.  

Det går med säkerhet att konstatera att fler blir äldre. År 2020 kommer 5740 personer i Sala att 
vara 65 år och äldre. (1/11 2015 var det 5330 personer över 65 år). Den åldersgrupp som  
vanligtvis finns inom verksamheterna är personer 80 år och äldre, s.k. äldre äldre. Gruppen är 
förhållandevis konstant i antal fram till 2017 och börjar efter det att öka. År 2021 är antalet ˃80 
år 1486 och 10 år senare är antalet 2233. Prognosen ger stöd för tolkningen att behovet av vård 
kommer att öka markant efter 2021. För närvarande använder 31,8 % av medborgare 80 år och 
äldre hemtjänst för att klara sitt dagliga liv. Det kan innebära att år 2033 när vi antas ha  
ytterligare ca 750 personer i Sala Kommun som fyllt 80 år, kommer antalet hemtjänstmottagare 
att öka med ca 240 inom gruppen 80 år och äldre. 

Utmaningarna för arbetet med våra äldre är flera. För morgondagens äldre är det viktigt att det 
finns tillgång till flera olika omsorgsalternativ vid behov. Hälften av morgondagens äldre vill ha 
mellanboenden (trygghetsboende, seniorboende) även vid lättare funktionsnedsättningar. En 
ökad satsning på mellanboenden i Sala skulle innebära att personer som beviljas vård- och  
omsorgsboende pga. otrygghet skulle kunna erbjudas ett bättre anpassat boende till lägre  
kostnad. 

I rapporten ”hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan” som tagits fram av  
Myndigheten för Vårdanalys kan man läsa följande: ”Möjligheterna att skjuta upp de äldres 
funktionsnedsättningar kommer att ha stor betydelse för att begränsa kostnaderna för  
morgondagens äldreomsorg. Med en oförändrad äldreomsorgsstruktur kommer de totala  
kostnaderna för äldres vård och omsorg att öka med 30 procent till år 2025, enbart till följd av 
den demografiska utvecklingen. Antar vi i stället att äldres funktionsnivå fortsätter att  
förbättras i samma takt som den gjort sedan mitten av 1990-talet, beräknas kostnaderna i stället 
öka med 19 procent, eller knappt 40 miljarder, under samma period”. 

Förebyggande åtgärder och rehabilitering kommer därför att vara oundvikliga satsningar för en 
fortsatt positiv utveckling av äldres funktionsnivå. 
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Inom området funktionsnedsatta har vi under många år sett en ökning av antalet personer som 
får insatser beviljade. Försäkringskassan har blivit mer restriktiva med att bevilja personlig  
assistans och det har medfört att beslut om ersättning till personlig assistans enligt LSS har ökat  
nationellt från 3 300 till 4 300 under åren 2007-2015. Samtidigt ökar antalet som får många  
timmar assistans i veckan. Försäkringskassans nya tolkning av regelverket kommer att  
ytterligare öka behovet av att hitta bra lösningar. Vi har under en rad år sett en utökning av  
personlig assistans, bostäder med särskild service, korttidsboende samt daglig verksamhet som 
kommer att fortsätta.  

Idag finns en osäkerhet i hur regelverket kommer att se ut och användas i framtiden då ett nytt 
förslag beräknas ligga hos riksdagen under hösten 2018. Under februari 2018 läckte en del av 
ett första utkast med förslag till förändringar ut. Nu är detta fortfarande ett första utkast och 
inget som är bestämt ska gå i laga kraft men inriktningen utkastet ger är en bild av att de  
insatser som troligen kommer att behöva utvecklas i framtiden inom LSS är avlastande insatser 
för föräldrar såsom korttidsplatser för barn, avlösarservice osv. Några helt nya insatser föreslås 
som kompensation för de brukare som inte kommer att omfattas av personlig assistans Det blir 
troligen också en huvudman för insatsen personlig assistans och det skulle kunna bli  
kommunerna som får ta det ansvaret själva. Vilka konsekvenser detta får för verksamheten är 
svårt att säga något om redan nu men blir högaktuellt för alla kommuner att arbete med så fort 
utredningen presenteras och förslagen fastställs och blir till en förändrad LSS lagstiftning. 

IFA-verksamheten har ett flertal utmaningar att möta. Försörjningsstödet och jobbcenters  
verksamheter kommer under perioden att fortsätta arbeta med att utveckla metoder och  
förhållningssätt som gör att människor snabbare lämnar försörjningsstöd mot egen försörjning. 
Det behöver också lyftas fram och hittas lösningar för de personer som vi vet kommer att  
behöva någon form av stöd på lång sikt, ibland till och med livslångt.  

Vuxenenheten behöver hitta metoder och förhållningssätt som innebär en minskning av  
institutionsplaceringar. Vår bedömning är att det är en kvalitetsförbättring till en lägre kostnad 
med en utveckling av öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Vi behöver bli bättre på metod- 
utveckling men även hitta metoder att utvärdera insatser och verksamheter. 

Barn- och ungdomsenheten kommer att fortsätta att arbeta för att minska barn/ungdoms- 
placeringar och bredda öppenvårdsinsatserna för barn/ungdomar och familjer. Dom ska även 
arbeta med förebyggande och uppsökande verksamhet för att på så sätt främja förut- 
sättningarna för goda levnadsförhållanden. Vi måste utveckla samarbeten och metoder för att 
tidigt identifiera situationer där barn riskerar att fara illa. Desto längre vi väntar desto  
svårare blir det att hjälpa barn/unga att få den hjälp som de behöver. 

Flyktingsituationen har påverkat hela landet men har nu stabiliserats. Det är en tillgång att  
Sverige får fler medborgare som kan fylla de luckor som kommer att uppstå på  
arbetsmarknaden när nuvarande 50- och 60-talister går i pension och åldras. Men vi måste  
förvalta pundet och bidra med insatser för att de ska kunna ta de arbeten som vi annars inte 
kommer att kunna besätta. En dialog behöver skapas mellan myndigheter, kommuner och  
landsting för att underlätta den samverkan som krävs för att finna långsiktiga och konstruktiva 
lösningar för ett framgångsrikt integrationsarbete. Ett integrationsarbete behöver innefatta  
tillgång på bostäder, utbildning och arbete. Tillgången på detta kommer bli avgörande för hur 
väl integrationen kommer att lyckas samt hur stor del av de nyanlända som kommer att kunna 
försörja sig och sin familj. Ett arbete har inletts med fokus på att få en fungerande integration i 
praktiken via ett ESF-projekt ”Gröna gången” och start av egen tvätteriverksamhet som  
sysselsättningsåtgärd planeras. Dessa initiativ har inriktning mot personer med bristfällig eller 
ingen skolunderbyggnad. Vi behöver utveckla fler verktyg för att klara den sociala integrationen 
för våra nyanlända. Där kommer vi att behöva arbeta tillsammans med kultur och fritid samt 
skolan och det lokala näringslivet samt föreningslivet. 
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Kompetensbehov/Personalförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning redan nu och behoven kommer att öka ytterligare 
inom överskådlig framtid. Det krävs mycket stora insatser inom skolan för att den framtida  
bristen på vård- och omsorgsutbildade ska kunna motverkas. Om det inte uppnås kommer man i 
större utsträckning än idag behöva anställa personer som saknar relevant utbildning. I  
framtiden kommer det därmed bli allt viktigare att de anställda ges möjlighet att få den  
kompetens som behövs på annat sätt. 

Välfärdsverksamheterna behöver öka antalet anställda med knappt 200 000 personer under de 
kommande tio åren för att klara åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen. Därtill  
förväntas drygt 300 000 personer gå i pension under perioden. (SKLs rekryteringsrapport) 

Samtidigt är bristen på arbetskraft stor nationellt de närmaste åren. Det kommer att vara hård 
konkurrens om arbetskraften då antalet personer i arbetsför ålder inte ökar lika mycket som  
antal barn och äldre.  

Rekryteringsbehoven kan minska med cirka 180 000 personer de kommande tio åren med hjälp 
av tre strategier enligt SKLs rekryteringsrapport: fler arbetar mer, förlänga arbetslivet och  
utnyttja tekniken.  

Grunden är att se till att medarbetarna som finns på plats klarar de uppgifter som behöver  
utföras. Färre personer kommer att finnas tillgängliga för att klara kommande arbetsuppgifter.  

Detta innebär att organisationerna behöver digitaliseras, införa nya arbetsmetoder och  
implementera mer välfärdslösningar med individens delaktighet. 

För att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg behöver kommunerna bli en  
attraktiv arbetsgivare. Här behöver kommunen kartlägga vad som kännetecknas en attraktiv  
arbetsgivare. Det kan handla om arbetsmiljö, bra ledarskap, möjlighet till inflytande över sin  
arbetssituation. 

Vård och omsorg behöver ta fram en konkret kompetensförsörjningsplan; kartlägga vilka  
kompetenser som finns, vilka kompetenser som krävs i framtiden, hur man säkerställer  
utveckling och utbildning. Med målet att vara klar år 2019.   

För att kunna upprätthålla kvalitén samt hantera välfärdsproduktionen ur ett  
samhällsperspektiv behövs insatser i form av kompetenshöjning samt fortbildning. 

Det kommande behovet av personalförsörjning inom den kommunala sektorn måste förstärkas 
för att attrahera individer genom kontinuerligt ökade kunskapsnivåer. Det behov av satsning på 
en kontinuerlig kompetensökning där våra medarbetare (ordinarie personal och vikarier) får 
möjlighet att stärka sina kunskaper och utvecklingsmöjligheter. En annan viktig del i detta är att 
skapa olika karriärvägar inom området vilket skulle kunna få som effekt att man stannar kvar på 
sin arbetsplats. 

Rekryteringsbasen behöver breddas. Såväl män som kvinnor måste få bidra inom vården och 
omsorgen. I dag är andelen män mycket låg (färre än 10 %) i vård- och omsorg. Det finns alltså 
fler som kan bidra till välfärden och skapa mångfald i vården och omsorgen. Ett sätt att öka 
mångfalden är att erbjuda praktik och feriearbeten samt att satsa på välfärdsteknik. 

En stor potential finns också bland utrikes födda. 

Kompetensförsörjningen är en samhällspolitisk angelägenhet och kräver samarbete med olika 
aktörer förutom den egna organisationen; 

Utforma ett kompetenscentrum inom den egna organisationen med webbaserade utbildningar, 
förflyttningsteknik mm inom.  

Utveckla samarbetet med vård och omsorgscollege för eventuell uppdragsutbildning.  

Erbjuda praktikplatser till högskolestudenter för att påbörja rekryteringsgrund.  
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Satsa på ökad marknadsföring för att väcka intresse vara attraktiv arbetsgivare. 

Övergripande synsätt inom kommunens verksamheter, flexibilitet för möjlighet att byta  
yrkesinriktning och arbetsform för extratjänster, heltidsmått o s v. 

Utarbeta kunskapsstöd och se över handhavande, genomförande samt uppföljning. 

Det krävs mycket stora insatser inom skolan för att den framtida bristen på vård- och  
omsorgsutbildade ska kunna motverkas. Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
med vård- och omsorgsutbildning, alternativa scenarier 2013–2035 visar att satsningar på  
Komvux med en ökad examination ger störst effekt för att minska bristen. Det krävs även  
offensiva satsningar på utbildningar inom vård och omsorg för de som kommer direkt från 
grundskolan. 

 

 

 

- Källa: Trender och prognoser 2014 (SCB). Grafen illustrerar det faktum att behoven av utbildningsplatser 

         kommer att öka väsentligt mer än tillgången av dessa under de närmaste 15 åren. 

 

eHälsa och välfärdsteknologi 

Regeringen och SKL:s styrelse har tagit fram en vision för e-hälsa. Visionen berör både  
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: 

 Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

 Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet 

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För 
att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital  
arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i. SKL har 
formulerat ett antal viktiga utgångspunkter för arbetet med e-hälsa som kan fungera som  
vägledning för kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. 
Allt med syftet att förbättra för människor i behov av vård, stöd och omsorg och bidra till god 
hälsa, samtidigt som verksamheten blir mer effektiv. 
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Detta är, enligt SKL, några av de saker som krävs för att dra nytta av möjligheterna med e-hälsa: 

 Att patienters och brukares behov är i fokus. 

 Att personal inom vård, stöd och omsorg involveras i arbetet med att utveckla nya 
arbetssätt och tekniska lösningar. 

 Att e-hälsa och välfärdsteknik ses som strategiska ledningsfrågor som ska utveckla 
verksamheten mot en bättre vård och omsorg. 

 Att det finns ett långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan olika professioner 
och organisationer. 

 Att informationssäkerhet och skydd av personlig integritet tillgodoses. 

 Att det finns en gemensam informationsstruktur och terminologi samt standarder 
som gör det möjligt att kvalitetssäkert och ändamålsenligt utbyta information. 

 Att det finns en infrastruktur som gör det möjligt med säker och snabb  
informationsförsörjning. 

 Att det finns en öppenhet för nya användningsområden och innovation. 

 Att det finns en lagstiftning som möjliggör en ändamålsenlig användning av  
information. 

Effektivare arbetssätt med mobila lösningar 

Användandet av mobil informationshantering bidrar till att arbetssätt förenklas, att information 
blir tillgänglig för rätt person i rätt tid och att vi får en god och säker vård och omsorg. För  
brukare kan nya mobila informationslösningar inom hela vårt verksamhetsfält och bidra till 
ökad säkerhet och höjd kvalitet. Det kan även skapa en ökad delaktighet och ökat inflytande. För 
medarbetaren kan arbetsmiljön förbättras genom möjligheten att utveckla smidigare, mer  
flexibla och effektivare arbetssätt. Restider kan kortas och tid för administrativa uppgifter kan 
minskas och underlättas. Den tid som frigörs till följd av effektiviseringen kan läggas för ökad 
samvaro med brukaren.  

För branschen kan ett modernt arbetssätt bidra till att öka intresset för att arbeta inom vård och 
omsorg vilket innebär att statusen på vård och omsorgsutbildningars ökar. Rekrytering av nya 
medarbetare skulle därmed kunna underlättas. 

Välfärdsteknik 

Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet. Det ger 
större frihet och självständighet. 

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och personer med funktions- 
nedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället.  
Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, 
sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger mervärde. 

Välfärdsteknik Vård Omsorg  

Vård och Omsorg har ansökt om EU medel för att under tiden 2018-09-01 till 2020-08-31 arbeta 
med ett utvecklingsprojekt gällande välfärdsteknik. 

Målsättningen med projektet är att Vård och Omsorgskontoret ska få ett planeringsunderlag för 
de framtida behoven av tekniklösningar och digitalt stöd samt att medarbetarna ska få  
nödvändig kunskap om tekniken.  
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Projektet förväntas bidra till att: 

 Medarbetare inom verksamhetsområdena som ansökan avser i högre grad kommer att 
använda befintlig digital teknik, lära sig använda ny digital teknik och lära sig behärska 
den digitala teknik som hjälper brukarna.  

 Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare som genom att ligga i framkant vad gäller  
digital teknikanvändning lockar till sig ny- och yngre personal och därigenom stärker 
möjligheterna till framtida personalförsörjning. 

 

På projektnivå hoppas vi att projektet ska:  

 Utveckla konkreta arbetssätt, verktyg och metoder som kan användas av kommunen i 
arbetet med brukare inom Vård och Omsorg.  

 Bidra till att utjämna den ojämställda statistiken gällande anställda män och kvinnor 
inom området Vård och Omsorg inom Sala kommun.  

 Bidra till en högre kunskap om vilka digitala verktyg som är relevanta för verksamheten. 

Vård och omsorg kommer att medfinansiera projektet via tid som avsätts för medarbetarnas 
kompetensutveckling och deltagande i aktiviteter. 

Om EU-projektmedel inte beviljas behöver Vård och omsorg inrätta egna medel för  
utvecklingstjänster inom området. 

Administrativt stöd (ADMS) 

Verksamhetsområdet kommer att omorganisera befintliga lokaler för att öka tillgängligheten 
med sikte på medborgarfokus. Även förbättra arbetsmiljön och säkerheten för medarbetare. 

Verksamhetsområdets arbete kommer att ske utifrån omfördelning av budget,  
kostnadseffektivitet inom bemanningsenheten och ett miljömedvetet arbetssätt relaterat till  
fördelade resurser.  

Under kommande åren kommer det att ske pensionsavgångar, vilket kommer att innebära  
omfattande nyrekryteringar av medarbetare för att tillgodose behoven. 

Verksamhetsområde VoO har stor betydelse när det gäller att främja kompetensutveckling och 
utvecklingsarbetet i form av digitalisering samt uppdatering av ledningssystem. 

Ett annat uppdrag är hur man kan minska den administrativa bördan inom VOO genom att  
införa digitala stödsystem. 

Inom vård-och omsorg för att kunna upprätthålla kvalitén samt hantera välfärdsproduktionen 
ur samhällsperspektiv, så behövs insatser i form av kompetenshöjning samt digitalisering.  

Det kommande behovet av personalförsörjning inom kommunalsektor bör förstärka, bevara 
samt attrahera individer genom kontinuerligt ökade kunskapsnivåer. 

En ny dataskyddsförordning (GDPR) kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 

Välfärdsverksamheterna behöver öka antalet anställda med knappt 200 000 personer under de 
kommande tio åren för att klara åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen. Därtill  
förväntas drygt 300 000 personer gå i pension under perioden. (SKLs rekryteringsrapport) 

Samtidigt är bristen på arbetskraft stor nationellt de närmaste åren. Det kommer att vara hård 
konkurrens om arbetskraften då antalet personer i arbetsför ålder inte ökar lika mycket som  
antal barn och äldre.  
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Rekryteringsbehoven kan minska med cirka 180 000 personer de kommande tio åren med hjälp 
av tre strategier enligt SKLs rekryteringsrapport: fler arbetar mer, förlänga arbetslivet och  
utnyttja tekniken.  

Individ-, familj och arbete (IFA) 

IFA har liksom de flesta välfärdsorganisationer i Sverige brister i sina verksamheter och  
utmaningar att hantera. Ett förändrings- och utvecklingsarbete som berör alla verksamheter i 
hela IFA:s organisation kommer att påbörjas under 2018.  

En betydande målsättning med arbetet är att åtgärda uppmärksammade brister och skapa  
förutsättningar för att bemästra kommande utmaningar. Som en del av ovan nämnda  
förändrings- och utvecklingsarbete planeras organisationen att delas i två verksamhetsområden 
med var sin verksamhetschef, en myndighetsdel och en öppenvårdsdel. IFA:s planlagda  
strategiska arbete kommer här att presenteras enligt samma uppdelning. 

Myndighet 

IFA har sex enheter som arbetar med myndighetsutövning. Enheterna är organiserade efter  
specialisering av de områden som är socialtjänstens lagstadgade ansvar. Områdesindelningen 
ser ut på följande sätt och är namngivna efter respektive målgrupp: 

Barn och unga 

Familjehem 

Familjerätt 

Ensamkommande 

Ekonomiskt bistånd 

Vuxna 

Det är ett rikstäckande faktum att det under en lång tid funnits stora utmaningar inom  
socialtjänsten, främst inom de myndighetsutövande delarna. 

IFA:s myndighet är inget undantag, enheterna har i varierande grad drabbats av samma  
svårigheter som resten av landet. De svårigheter som anses vara mest ogynnsamma för  
verksamheten är:  

Svårigheter att rekrytera och behålla personal 

Brist på erfarenhet och kompetens 

Bristande arbetsmiljö 

Minskad rättssäkerhet och kvalitet. 

Myndighetens kommande prioriteringar anses vara enhetsövergripande. Enheterna presenteras 
därför gemensamt som myndighet. 

Till grund för kommande års utvecklingsområden och aktiviteter ligger en analys. Analysen  
bygger på en kartläggning av nuläget på myndigheten som genomfördes i årsskiftet. Syftet med 
analysen är att identifiera skillnader mellan vad myndigheten presterar idag och ett önskat läge 
samt vilken utveckling som ska prioriteras för att nå dit. Det önskade läget är, kort  
sammanfattat, en myndighet vars arbete präglas av rättssäkerhet och kvalitet med stabila  
arbetsgrupper som besitter rätt kompetens i en god arbetsmiljö. 
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PERSONALFÖRSÖRJNING 

Från och med 2019 är det ett lagstadgat krav att alla socialsekreterare inom barn och ungdom 
ska vara socionomer. Det är inte alla socialsekreterare som jobbar inom området idag som är 
socionomer vilket på sikt kommer att kräva att medarbetare kompletterar sina utbildningar. Det 
har även funnits stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare med likvärdig utbildning utan 
socionomexamen. Sammanfattat har rekryteringsläget varit ansträngt under en längre tid till 
alla myndighetens enheter. Det kommer att krävas satsningar både på kort och lång sikt för att 
lyckas rekrytera socialsekreterare med rätt behörighet och sedan lyckas med att uppnå en  
personalstabilitet. 

Ett flertal aktiviteter planeras varav följande prioriteras:  

Förbättrad introduktion för nyanställda så att våra nya medarbetare stannar kvar i yrket och 
rättssäkerheten inte äventyras. 

Tillsätta en utvecklartjänst vars uppdrag blir att påbörja, färdigställa och säkerställa  
kvalitetsutvecklingen som, trots många försök, aldrig fått önskat resultat. Arbetet har ålagts  
chefer som redan har en hög arbetsbelastning och som med anledning av detta aldrig lyckats 
med detta viktiga arbete. Verksamheter som inte utvecklar och kvalitetssäkrar sina enheter har 
heller inte möjligheter att bedriva ett arbete präglat av kvalitet.  

Utöka det verksamhetsnära chefsstödet. En utökad chefstäthet skapar förutsättningar för att 
medarbetarna ska få det metodstöd som krävs för att utöva sitt arbete på ett rättssäkert sätt.  

Marknadsanpassa ingångslönen vid rekrytering för att på så sätt stå sig i konkurrensen bland 
kringliggande kommuner som konkurrerar om samma personal. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Det finns ett kompetenshöjande behov hos myndighetens medarbetare.  En kompetens- 
kartläggning kommer att genomföras och vara klar 2019. Kartläggningen kommer att ligga till 
grund för myndighetens kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsplan. 

Den prioriterade kompetenshöjande aktiviteten är inom området våldsutsatta, våld i nära  
relation, hedersvåld och förtryck samt barn som bevittnar/blir utsatta för våld. Myndigheten når 
idag inte upp till de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Den drabbade målgruppen är 
stor och konsekvenserna kan bli allvarliga när socialtjänsten brister.  

10 % av alla barn och 2 % av alla kvinnor utsätts för upprepat våld i nära relation (siffror från 
BRÅ). Det är idag endast en väldigt liten del av dessa som kommer till socialtjänstens kännedom. 
Angeläget är att minska mörkertalen och då ha en hög medvetenhet om att detta förutsätter att 
väsentligt mer resurser avsätts för detta arbete. 

 BARNPERSPEKTIVET 

Efter årets lagrådsremiss förväntas Barnkonventionen bli lag i Sverige 2020. IFA:s myndigheter 
kommer att förbereda sig på den nya lagstiftningen genom att säkerställa att barns rättigheter 
tas tillvara på samtliga enheter. Som stöd i implementeringen kommer SKL:s tillämpnings- 
nycklar, som är speciellt framtagna för ändamålet, att användas. 

KOSTNADER 

Omfattande satsningar på personalförsörjning och kompetensutveckling är en förutsättning för 
att IFA:s myndighet ska kunna nå upp till lagstadgade krav, nå en personalstabilitet och bedriva 
rättssäker verksamhet av god kvalitet. IFA:s myndighet kommer att ha ökade kostnader och  
behöver därför utökad ram för att utöka arbetsledningen med en konsulenttjänst samt för en  
utvecklartjänst. Den kompetensutveckling som krävs bedöms också vara en kostnad. 
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Satsningarna är förenat med kostnader men genererar också vissa besparingar. En stabil  
personalgrupp med rätt kompetens skapar större möjligheter att bedriva ett kostnadsmedvetet 
arbete samtidigt som behovet av inhyrd personal upphör. 

De minskade statliga ersättningarna för ensamkommande barn och unga kommer att bli  
kännbara på sikt då kostnaderna kommer att överstiga intäkterna. Målgruppen har minskat och 
inströmningen i det närmsta avstannat men det föreligger fortfarande ett vårdbehov som inte 
längre fullt ut finansieras av staten. 

Individ familj och arbete (IFA) Öppenvård 

ENHETEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING  

Enheten som helhet har ett stort ansvar för att minska antalet personer som saknar arbete och 
egen försörjning. Arbetslösheten bland utrikesfödda personer är fortfarande högt. Detta gäller 
såväl vuxna som unga. Gruppen människor med olika former med funktionsnedsättning har 
också svårt att finna fäste på arbetsmarknaden. Detta trots en god konjunktur på  
arbetsmarknaden. 

Kommunala aktivitetsansvaret är en viktig verksamhet för att så tidigt som möjligt fånga upp 
ungdomar så de inte hamnar i utanförskap. DUA, delegationen för unga i arbete, samt # jagmed, 
ESF projekt, är verksamheter som förstärker arbetet med att få unga i arbete. 

Inom gruppen nyanlända finns ett stort antal människor som befinner sig långt ifrån arbets-
marknaden. Gröna Gången är ett ESF-finansierat som startar i mars 2018 för att under 3 år jobba 
med att få fler ur gruppen långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna samt nyanlända närmare  
arbetsmarknaden.  

Ett tvätteri i kommunal regi planeras, även detta som ett led i att erbjuda personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden ett arbete.  

Karla Service är under utveckling och kommer att rustas upp under året till ändamålsenliga och 
ur arbetsmiljösynpunkt godkända lokaler. Ett tvätteri kommer ev. att installeras i lokalen. 

 En utmaning för samhället är att hitta arbetsuppgifter/arbeten för grupper som har lättare 
funktionshinder. De har ofta behov av livslånga skyddade anställningar. Kommunen har under 
året fått möjlighet att anställa personer ur denna grupp på långa anställningar. 

Antalet skyddade anställningar behöver öka inom kommunen om vi skall erbjuda alla människor 
ett meningsfullt arbete med innehåll av att delta i samhälls-byggandet och att försörja sig själv. 
Sociala företag är en annan möjlighet för dessa personer. 

Försörjningsstödet ligger på rimliga siffror i Sala kommun. Den ökning som befarades i början av 
2017 har inte kommit. Med vetskap om utgående etablering för många människor kan  
försörjningsstödet väntas öka under 2018. Projekt som Gröna Gången kan bli en motkraft mot 
detta tillsammans med övrig ordinär verksamhet på enheten. 

Enheten tog för några år sedan över ansvaret för Vaktmästeriet inom Vård o Omsorg. Det finns 
idag 2 ordinarie vaktmästare som skall serva över 30 objekt inom kommunen. Enheten  
bemannar vaktmästeriet med temporära medarbetare för att lösa trycket på vaktmästeriet. Det  
fungerar de flesta dagarna. 
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KOMMANDE BEHOV 

På ungdomssidan behövs resurser om vi skall fånga upp ungdomar som inte vill/kan gå i skolan. 
1 medarbetare finns i ordinarie budget. #jagmed, 50 % tjänst upphör till hösten 2018. Behöver 
återsättas inom ordinarie ram om vi skall lyckas få ungdomar på glid in i systemet igen.  

Vaktmästeriet behöver förstärkas inom ordinarie styrka till 3 vaktmästare. Temporära lösningar 
fungerar idag. I en framtid är det inte en hållbar lösning. 

Om tvätteri blir aktuellt behövs en temporär investeringsåtgärd på ca 1,5 miljoner 2018.  
Tvätteriet kommer på sikt att bli en vinstinvestering ur många aspekter. 

En hyreshöjning på Karla Snickeri förväntas efter nybyggnation till ändamålsenliga lokaler. 

Statliga medel kan bekosta ökade kostnader för anställningar inom BEA-avtalet under 2018 då 
drygt 1 miljon extra från staten kan räknas in för anordnande av extratjänster. Idag har vi ca 100 
anställningar, räknas bli upp mot 150 vid årets slut. Dessa medel skall också täcka medarbetare 
som administrerar dessa tjänster. Man vet inget om ytterligare statliga medel under 2019.  
Försörjningsstödets lyckade siffror är en följd bland annat av många BEA-anställningar. 

ÖPPENVÅRD, VUXEN  

Öppenvårdens arbete kommer de närmaste åren främst att handla om ett fortsatt arbete med att 
utveckla hemmaplanslösningar för vuxna personer med missbruksproblem genom att utveckla 
öppenvårdsinsatser i egen regi.  

Enheten kommer arbeta med att hitta metoder för att utveckla och utvärdera det arbete som  
utförs. I de nationella riktlinjerna framkommer vikten av att arbeta utifrån ett evidensbaserat 
förhållningssätt och att kontinuerligt utvärdera arbetet.   

Stödteamets arbete med att stötta personer till att kunna behålla en egen lägenhet fortgår,  
kopplat till enheten finns en träffpunkt som under kommande år behöver en ny lokal då den  
nuvarande inte är lämplig för ändamålet och heller inte har den yta som behövs för många  
besökare.  

Tillsammans med Stödteamet blir Kedjans Beroendemottagning en viktig del av kommunens  
öppenvårdsverksamhet gällande att utveckla arbetet kring att möte vuxna personer med  
missbruksproblem på hemmaplan.  

Kedjans Beroendemottagning kommer att arbeta med att utveckla sitt arbetssätt både i form av 
gruppverksamheter och enskilda samtal. För att uppnå det bästa resultatet är personalens  
kompetens en viktig parameter och ett viktigt komplement till evidensbaserade lösningar i  
relationen till medborgarnas behov.  

En kompetensinventering kring kompetens kommer att genomföras för att skapa en bra kun-
skapsgrund hos medarbetarna. Enhetens medarbetare kommer att kompetensutvecklas för att 
möta personer med spelmissbruk detta som en följd av den lagändring som infördes 1 januari 
2018, men också för att möte ett kommande behov av grupper/samtal kring våld i nära  
relationer samt hedersvåld.  

Gnistans verksamhet är en dagverksamhet riktad till personer inom socialpsykiatrin,  
verksamheten har i februari 2018 flytta till nya lokaler och tanken är att fler personer ska kunna 
erbjudas dagverksamhet på Gnistan under kommande år då fler aktiviteter kommer att kunna 
erbjudas i dessa lokaler. 

Även Fredens socialpsykiatriboende har flyttat till nya och mer anpassade lokaler. Ett arbete 
med kommunens boendestöd kommer att genomföras under kommande år där en inventering 
av behov av insatsen samt kompetens hos medarbetare kommer att göras. Tanken är att  
kommunen ska erbjuda ett mer flexibelt boendestöd på de tider som efterfrågas. 
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ÖPPENVÅRD, BARN OCH UNGA 

Enheten kommer att arbeta med att minska barn/ungdomsplaceringar och bredda öppenvårds-
insatserna för barn/ungdomar och familjer.  

För att minska antalet institutionsplaceringar för barn och ungdomar samt möjliggöra att barn 
och ungdomar får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö behöver 
enheten arbeta för att behålla redan befintlig personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare 
med tydliga arbetsbeskrivningar och en god arbetsmiljö.   Ett arbete med detta pågår och  
kommer fortgå under kommande år. För att lyckas ge barn, ungdomar och familjer rätt stöd i 
rätt tid behövs en utveckling av öppenvården så att det genom ett bra samarbete med  
myndighetsdelen finns möjlighet att utreda familjer, barn och ungdomar på hemmaplan. En  
inventering av öppenvårdens behov kommer att påbörjas inom kort. 

Detta arbete kommer i förlängning att gynna kommunens barn och ungdomar genom att de får 
möjlighet att växa upp i så trygga, förutsägbara och likartade förhållanden som möjligt. En  
hemtagen utredning eller placering täcker kostanden för denna utveckling av hemmaplans- 
lösningar. 

Barn – och ungdomsenheten ska även arbeta med förebyggande och uppsökande verksamhet för 
att på så sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden enligt socialtjänstlagen.  

Arbetet är inriktat mot gruppen ungdomar 13-21 år som befinner sig i riskzonen för missbruk av 
alkohol eller narkotika, samt ungdomar som påvisar ett intresse för en kriminell livsstil. Detta 
utförs genom att samverka och samarbeta med flertalet externa aktörer, vara på ungdomarnas 
egna arenor mm. Dessutom ingår att vara kommunens representant/samordnare i länets 
ANDT(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) nätverk.  

Enheten som håller i det förebyggande och uppsökande arbetet är också den enhet som håller i 
Omsorgsstyrkan som är ett effektiviserat professionellt nätverksmöte kring ungdomar som det 
finns en stor oro kring, nätverket synliggör vad som gjorts, vad som behöver göras mer av och 
vem som ska göra vad. Det finns en efterfrågan om påfyllning av kunskap genom föreläsningar 
och diskussionsforum, gällande ny forskning, trender och risker kring alkohol, tobak,  
spelmissbruk och andra droger. 

För att under kommande år tillgodose den efterfrågan som finns kring HAP (Haschavvänjnings-
program) och Konsekvensprogram som påföljd för brott inom ramen för ungdomstjänst,  
kommer det förebyggande arbetet att ske i ett nära samarbete med vuxenheten. 

Skolteamet har utökat sitt arbete även mot kommunens förskolor, behovet är stort och det är 
svårt på att klara av detta arbete på befintliga medarbetare. Även skolteamet signalerar om att 
den psykiska ohälsan stiger långt ner i åldrarna. 

INTEGRATION 

Med anledning av att de statliga bidragen till integration kommer att minska markant under 
kommande år sker en avvecklingen av kommunens HVB hem, omplaceringsutredningar och  
erbjudanden av tjänster genomförs för att i största mån undvika övertalighet bland medarbetare 
från dessa enheter.   

Minskningen av bidragen beror på det minskande antalet asylsökande till kommunen, samt på 
de nya regler som trädde i kraft 2017, reglerna innefattar lägre ersättningsnivåer till  
kommunerna. Regeringens tanke med de ändrade ersättningarna är att kommunerna ska sträva 
efter alternativ som inte innefattar hela omsorgsapparaten som finns i ett HVB hem, de flesta av 
dessa ungdomar har inte det behovet. 

 Kommunen kommer att ha kvar Sala stödboende samt i dags läget 6 st. lägenheter integrerade i 
samhället för ensamkommande ungdomar. 

Även vuxen och familj har integrerade lägenheter i samhället, i dagsläget 65 st. Enheten strävar 
efter att ge nyanlända en bra introduktion/integration i samhället.  
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KOMMANDE INVESTERINGAR PÅ ÖPPENVÅRDEN 

Stödteamet kommer under kommande år att behöva en ny lokal för sin träffpunkt, den  
nuvarande är inte lämplig för verksamheten och rymmer heller inte antalet besökare, detta kan 
innebära en ökad hyreskostnad. Träffpunkten kommer att behöva inhandla nya möbler till  
lokalen då de nuvarande möblerna inte är funktionsdugliga, pengar till detta finns inte i  
nuvarande budget.  

Under året kommer Kedjan att utveckla sin verksamhet vilket kan göra att även Kedjan kommer 
behöva en ny lokal för att rymma dessa olika grenar inom verksamheten, möjligt är att även 
detta leder till en ökad hyreskostnad.  

För kommande period kommer det även att finnas en kostnad för personalutbildning då en  
inventering över behovet kommer att göras som ett led i att utveckla Sala kommuns öppenvård. 

Sala kommun kommer att ha en lönekostnad för de personer som blir övertaliga i den  
omplaceringsutredning som gjorts i ett led av integrations avveckling, kostnaden kommer att 
vara under uppsägningstiden.  

Område funktionsnedsättning (FO)  

Målgruppen som kan söka insatser inom Lagen om särskilt stöd och service (LSS) har under 
några år ökat. De insatser som ökar mest nationellt och även i Sala kommun är daglig  
verksamhet och bostad med särskild service. Vid bifallsbeslut som Vård- och omsorg inte klarar 
av att verkställa inom tre månader kan Förvaltningsrätten på ansökan från IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, utfärda sanktionsavgift på motsvarande kostnad av vad den beviljade insatsen 
skulle kostat att utföra. Viteskostnaden kan max uppgå till 1 000 mkr och lägst till 10 tkr (28 b § 
LSS).  

Ökningen av insatser kommer att fortsätta några år till enligt det underlag som finns kring  
målgruppen. 

DEMOGRAFI OCH ÅLDERSSTRUKTUR 

Det är idag ca 35 Sala kommun innevånare i åldrarna 0 till 21 år som under kommande år  
kommer att kunna ansöka om LSS insatser. Av de personerna som i dag har servicebostadsbeslut 
enligt LSS är 18 % i åldrarna 65- 79 år. De är fler från det åldersspannet som kommer att vara i 
behov av gruppbostad p.g.a. av ökat omvårdnadsbehov i framtiden. Det finns flera personer som 
redan gått ut ur gymnasiet men har ännu inte sökt någon boendeform. När de personerna  
kommer och om de kommer att söka bistånd i form av särskilt boende är en osäker faktor.  

Hur många från andra kommuner som kommer att söka förhandsbesked om LSS boende i Sala i 
framtiden är svårt att veta. En annan osäker faktor är huruvida yngre brukare kommer att söka 
servicebostad eller gruppbostad i Sala när de flyttar hemifrån. 
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   (underlag hämtat från särskola samt biståndshandläggare, Sala kommun, 2018 -03-08) 

 

                  Prognos för kommande år 

 2018 2019 2020 

 

Antal beslut bostad vuxna LSS 7 3 3 

Antal beslut daglig verksamhet LSS 8 3 2 

 

Prognosen är baserad på underlag från biståndshandläggare och särskolans elevun-
derlag samt kännedom om åldrande brukare i befintliga servicebostäder i dag 

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE 

För att möta behovet när det gäller bostad med särskild service har två gruppbostäder om  
vardera sex lägenheter byggts i Sala kommun och var färdigställda juni 2017 samt januari 2018. 
Nämnden ökade då antalet gruppbostadsplatser från 28 (2014) till 39 (2018).  
Servicebostadsplatserna har ökat från 46 (2014) till 51 (2018). Nämnden har den1 februari 
2018 inga overkställda beslut gällande bostad med särskild service. 

Utvecklingen framåt av personer som kan förväntas söka bostad med särskild service är större 
än antalet gruppbostadsplatser. Nämnden kommer att vara i behov av att ytterligare en  
gruppbostad om 6 lägenheter till 2019 för att möta behovet av gruppbostadsplatser. För att 
klara av ökningen gällande servicebostadsplatser behöver det startas en ny servicebas med  
personal 2020. 
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DAGLIG VERKSAMHET 

Dagligverksamhet är en verksamhet där antalet beviljade personer har ökat mycket de senaste 
åren och den utvecklingen fortsätter. Verksamhetens uppdrag är att ordna med meningsfull 
sysselsättning som bl.a. ska leda till delaktighet i samhället för de som har beslut om insatsen. 
Verksamheten har under flera år arbetat med att öka möjligheten att skapa sysselsättning på 
den privata arbetsmarknaden samt på andra arbetsplatser inom våra kommunala verksamheter. 
Det har bidragit till att verksamheten i dag samverkar med många företag i Sala som möjliggör 
sysselsättning på företagen och där verksamheten bidrar med personal som stöttar brukare i sin 
sysselsättning. Lokalbehovet i dag möter precis upp antal beviljade personer och då mycket 
p.g.a. av att flera brukare har sin sysselsättning på den privata marknaden som också då bidrar 
med lokal. Den här utvecklingen går helt i linje med intentionen i LSS om full delaktighet i  
samhället och är något som verksamheten kommer att fortsätta utveckla. Dock kommer ett  
lokalbehov att uppstå framöver.  För att klara av att möta upp behovet av beviljade beslut av  
insatsen daglig verksamhet framöver behövs ytterligare resurser tillskapas som kan finnas med 
som stöd till brukare i sin dagliga sysselsättning.  
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PERSONLIG ASSISTANS 

Insatsen personlig assistans enligt SFB § 51 har de senaste åren varit på en stabil nivå.  
Kommunen har betalningsansvar för de första 20 timmarna för dessa beslut. Sedan  
Försäkringskassan de senaste året blivit restriktivare med att bevilja insatsen har också antal 
beslut där kommunen är med och finansierar de första 20 timmarna minskat och därmed  
kostnaderna för dessa.  Dock har besluten enligt LSS ökat och den kostnaden har vård och  
omsorgsnämnden hela ansvaret för. Beslut om ersättning till personlig assistans enligt LSS har 
ökat nationellt från 3 300 till 4 300 under åren 2007-2015. Samtidigt ökar antalet som får 
många timmar assistans i veckan. I Sala kommun har sådana beslut varierat till antal de sista 
åren och är i januari 2018, 7 LSS beslut. Sala kommun följer den nationella utvecklingen av att 
LSS besluten omfattar många timmar. Hur den här utvecklingen kommer att se ut framåt beror 
helt och hållet på hur eventuella förändringar i LSS lagstiftningen kommer att se ut efter 1  
oktober 2018.   

 

 

 PERSONALBEHOV I FRAMTIDEN 

Verksamheterna inom LSS kommer att i framtiden behöva nyrekrytera. Pensionsavgångarna de 
närmaste åren är inte oroväckande stora men verksamheten ökar och därmed behov av  
personal. Utmaningarna i framtiden vi står inför delar vi med äldreomsorgen och många gånger 
är det undersköterskor verksamheterna konkurrerar om. Att Sala kommun nu går in med rätten 
till heltid är helt nödvändigt som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Det är ett större problem när det gäller biståndshandläggare. Under 2016 var omsättningen stor 
och mycket svårt att rekrytera socionomutbildade handläggare. 2017 var verksamheten för 
första gången tvungen att ta in konsulter för att klara sitt uppdrag. Biståndsenheten konkurrerar 
med grannkommuner om de få biståndshandläggare med socionomutbildningen som finns och 
lönefrågan kommer i centrum. Arbetsmarknaden är god i dag för biståndshandläggare och 
många väljer att söka nya tjänster och därmed öka sin lön. Att byta anställning efter något år är 
något som har ökat i hela samhället och har blivit ett normalläge som arbetsgivaren får lov att 
anpassa sin verksamhet efter. Insatser för att behålla personal kommer att vara nödvändiga. 
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EFFEKTIVISERINGAR AV PERSONALBEMANNINGEN 

Verksamheterna har under några år arbetet med effektiviseringar i form av ny schemamodell 
kallad ”årsarbetstid”, sammanslagning av verksamheter för att bl.a. få ut större effektivitet av 
personaltimmar samt omstrukturering av personella resurser inom området. Under 2016  
provade verksamheten att strukturera om nattbemanningen för att öka effektiviteten av  
personaltimmar, höja kvalitén för brukare samt förbättra personalens arbetsmiljö. 2017  
permanentades denna lösning. För att klara av att genomföra rätten till heltid inom ram behöver 
alla verksamheter arbeta med att ta fram flexibla lösningar där personal kan arbeta på flera  
verksamheter och att på sås sätt minska behovet av timvikarier. 

KOSTNAD OCH KVALITET 

KKIK och Öppna jämförelser visar att LSS verksamheterna i Sala är både kostnadseffektiv och av 
god kvalité.  
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FÖRÄNDRINGAR I LAGSTIFTNING  

På uppdrag av regeringen kommer en särskild utredare under 2017 – 2018 se över  
assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) samt delar av lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt 
hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få till stånd mer ändamåls 
enliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full  
delaktighet i samhällslivet. Uppdraget ska redovisas senast 2018. 

Under februari 2018 läckte en del av ett första utkast med förslag till förändringar ut. 

Nu är detta fortfarande ett första utkast och inget som är bestämt ska gå i laga kraft men  
inriktningen utkastet ger är en bild av att de insatser som troligen kommer att behöva utvecklas 
i framtiden inom LSS är avlastande insatser för föräldrar såsom korttidsplatser för barn,  
avlösarservice osv. Några helt nya insatser föreslås som kompensation för de brukare som inte 
kommer att omfattas av personlig assistans Det blir troligen också en huvudman för insatsen 
personlig assistans och det skulle kunna bli kommunerna som får ta det ansvaret själva. 

Vilka konsekvenser detta får för verksamheten är svårt att säga något om redan nu men blir  
högaktuellt för alla kommuner att arbete med så fort utredningen presenteras och förslagen 
fastställs och blir till en förändrad LSS lagstiftning. 

Äldreomsorg (ÄO) 

Vi blir allt fler äldre som lever allt längre. Det ställer höga krav på kommunen att formulera en 
långsiktig strategi för hur äldreomsorgen i framtiden ska kunna möta de äldres behov. Redan år 
2025 kommer kostnaderna för äldres vård och omsorg i Sverige ha ökat med ca 30 %.1 På längre 
sikt, år 2050, förväntas dessutom antalet personer som är 75 år eller äldre att fördubblas.2  
Sammantaget innebär detta att det är hög tid att börja planera för morgondagens äldreomsorg, 

                                                             
1
 Myndigheten för Vårdanalys Rapport 2015:8 

2 Myndigheten för Vårdanalys Rapport 2015:8 
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så att äldres behov kan tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt även i framtiden. Trots dessa 
framtidsscenarier har vi aldrig haft en bättre äldreomsorg än vad vi har nu.3 

DEMOGRAFI 

År 2020 kommer 5740 personer i Sala att vara 65 år och äldre. (1/11 2015 var det 5330  
personer över 65 år) Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser bor 4,2 % i den åldersgruppen 
på vård- och omsorgsboende vilket motsvarar övriga riket.   

Den åldersgrupp som vanligtvis finns inom verksamheterna är personer 80 år och äldre, s.k. 
äldre äldre. Gruppen är förhållandevis konstant i antal fram till 2017 och börjar efter det att öka. 
År 2021 är antalet ˃80 år 1486 och 10 år senare är antalet 2233. Prognosen ger stöd för  
tolkningen att behovet av vård kommer att öka markant efter 2021. 

Det innebär att den arbetsföra befolkningen i Sala behöver generera skatteintäkter för att kunna 
ta hand om allt fler äldre. Generationskvoten i Sala var 2014=11 och kommer år 2024 att vara 
15. Det innebär att det 2024 kommer att finnas 15 personer 80år och äldre per 100 invånare i 
arbetsför ålder. 

Prognos antal personer 80 år och äldre i Sala 2013-2033 (källa SCB) 

 

 

Möjligheterna att skjuta upp de äldres funktionsnedsättningar kommer att ha stor betydelse för 
att begränsa kostnaderna för morgondagens äldreomsorg. Med en oförändrad äldreomsorgs-
struktur kommer de totala kostnaderna för äldres vård och omsorg att öka med 30 procent till 
år 2025, enbart till följd av den demografiska utvecklingen. Antar vi i stället att äldres funktions-
nivå fortsätter att förbättras i samma takt som den gjort sedan mitten av 1990-talet, beräknas 
kostnaderna i stället öka med 19 procent, eller knappt 40 miljarder, under samma period. 

Förebyggande åtgärder och rehabilitering kommer därför att spela en viktig roll för en fortsatt 
positiv utveckling av de äldres funktionsnivå. 

En genomsnittlig kvinna har goda chanser att klara sig undan en svårare funktionsnedsättning 
fem år framåt om hon saknar en funktionsnedsättning vid 78 års ålder. 

                                                             
3 SOU 2017:21 Nationell kvalitetsplan för vård- och omsorg om äldre s. 31 
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Analysen visar att åtgärder som minskar kostnaderna för äldreomsorgen samtidigt ökar  
kostnaderna för hälso- och sjukvården och den informella omsorgen. Det innebär att oavsett om 
vi satsar på hemtjänst, mellanboende eller vård- och omsorgsboende kvarstår kostnads- 
utmaningen till följd av den ökande andelen äldre.  

I ett scenario med en ökad hemtjänst sjunker visserligen äldreomsorgens kostnadsökning år 
2025 från 34 procent till 29 procent – en minskning med 5,9 miljarder kronor. Samtidigt stiger 
hälso- och sjukvårdenskostnader och kostnaderna för de närståendes omsorg med 5,7 miljarder 
vilket gör att besparingen i princip uteblir ur ett samhällsperspektiv.4 

FÖREBYGGANDE INSATSER, EN SAMHÄLLSFRÅGA  

Förebyggande insatser har i forskning visat sig vara den effektivaste åtgärden för att begränsa 
kostnaderna för morgondagens äldreomsorg. Med förebyggande insatser kan funktions- 
nedsättningen skjutas upp och samtidigt komprimeras till färre år med nedsatt funktions- 
förmåga.5 Rehabilitering och funktionsbevarande åtgärder spelar en stor roll.6

 Det finns därför 
ett behov av att gemensamt ta fram en äldreplan i kommunen som bl. a syftar till att förebygga 
äldres ohälsa. 

I Sala är bostadsbeståndet inte i alla delar anpassat till äldres behov. Många bostäder är trånga 
och saknar hiss. Idag bedöms personer vara i behov av äldreboende enbart pga. att bostaden 
inte är möjlig att anpassa.  

PERSONALBEHOV I FRAMTIDEN 

Sveriges växande befolkning och allt fler äldre gör att bristen på utbildade inom vård och  
omsorg kan komma att bli stor. Det gäller särskilt dem som har gymnasiekompetens inom  
området. Enligt SCB:s prognos kommer det att saknas 160 000 utbildade år 2035.  Inom  
omsorgen har kravet på kunskaper ökat eftersom de enskilda blir äldre och sjukare. Personalen 
utför mer omvårdnadsarbete och mer kvalificerade arbetsuppgifter.7 

Behovet av personal inom främst äldreomsorgen beräknas öka kraftigt, särskilt efter 2020 då 
40-talisterna kommer upp i den mer vårdbehövande åldersgruppen 80 år och äldre. Samtidigt 
som behovet av utbildade inom det här området ökar, väntas tillgången på arbetskraft minska. 
Det beror främst på att intresset för vård- och omsorgsutbildningen inom gymnasieskolan inte 
är tillräckligt stort.  

 

                                                             
4 Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan Myndigheten för Vårdanalys 
5 Lagergren m.fl. Healthy life years in old age. Scandinavian Journal of Public Health, sept 2015 
6 Zingmark 2009 
7 Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport Socialstyrelsen 2018 



23 (34) 
 
 
 

23 (34) 

Källa: SCB 

Det krävs mycket stora insatser inom skolan för att den framtida bristen på vård- och omsorgs-
utbildade ska kunna motverkas. Om det inte uppnås kommer man i större utsträckning än idag 
behöva anställa personer som saknar relevant utbildning. I framtiden kommer det därmed bli 
allt viktigare att de anställda ges möjlighet att få den kompetens som behövs på annat sätt. 

Arbete i äldreomsorgen kräver kunskap inom flera områden. Socialstyrelsen arbetar för  
tydligare yrkeskrav, utökad utbildning och lärande för vård- och omsorgspersonal.8  

Kunskapskraven motsvarar gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. Det finns ett säkerställt 
samband mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet och idag finns kvalitetsbrister som 
kan relateras till bristande yrkeskompetens.9 

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med vård- och omsorgsutbildning,  
alternativa scenarier 2013–2035 visar att satsningar på Komvux med en ökad examination ger 
störst effekt för att minska bristen. Tyvärr råder en omvänd rekrytering till Komvux. Personer 
utan tidigare utbildning på gymnasienivå har företräde till utbildningsplatserna vilket försvårar 
för de som vill och är motiverade till att utbilda sig.  SOU 2017:21 nämner att detta bör ses över. 

Tyvärr har yrket under lång tid haft ett negativt rykte. Branschen är dessutom utsatt för negativ 
medial uppmärksamhet när något går fel men nyhetsvärdet av allt som går bra lyser med sin 
frånvaro. Att förändra bilden av äldreomsorgen är en central nationell fråga. Vi måste också 
skapa fler karriärvägar och ge cheferna förutsättningar att stötta sina medarbetare och driva 
verksamheterna framåt. 

Chefer inom äldreomsorgen har många medarbetare och en komplex verksamhet. Varje enhets-
chef ansvarar för 30-50 medarbetare vilket är dubbelt så många som i de flesta andra branscher. 
Enligt forskning bör man pga. komplexiteten ha färre medarbetare än andra mindre komplexa 
verksamheter.10 Det finns också samband mellan personalens sjukfrånvaro och antalet  
underställda per chef. 

För att förbättra arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron och göra kommunen till en mer attraktiv 
arbetsgivare behöver chefer inom äldreomsorgen ha mindre verksamheter och mer stöd i sitt 
arbete. 

Hemvård 

Behovet av hemvårdsinsatser fortsätter att öka. I begreppet ingår både behov av god vård och 
omvårdnad till mottagaren av våra insatser och professionell vård av hemmet.  I takt med att 
medellivslängden ökar insjuknar också allt fler äldre personer i kroniska sjukdomar. 

Eftersom tillgången på välutbildad vård- omvårdnadspersonal inte förväntas motsvara behoven 
behövs redan nu en strategi för att på bästa möjliga sätt tillgodose båda inriktningarna.  

När det gäller serviceinsatser i enskilda hem bör de kunna utföras av företag eller andra aktörer 
med andra professioner än undersköterskor anställda. Endast när det finns stora  
omvårdnadsbehov hos t ex mottagare med demensproblematik bör serviceinsatser ibland utfö-
ras av undersköterskor. 

                                                             
8
 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre; 2011:12 

9 SOU 2017:21 Nationell kvalitetsplan för vård- och omsorg om äldre 
10 Chefer i välfärdens tjänst- en forskningsrapport om hur personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa. Regnö 2016 
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Antalet mottagare av hemtjänstinsatser har under de senaste åren ökat och ökningen förväntas 
fortsätta. Av de 533 personer som mottog insatser i december 2017 var 35 personer under 65 år 

För närvarande använder 31,8 % av medborgare 80 år och äldre hemtjänst för att klara sitt  
dagliga liv. Det kan innebära att år 2033 när vi antas ha ytterligare ca 750 personer i Sala  
Kommun som fyllt 80 år, kommer antalet hemtjänstmottagare att öka med ca 240 inom gruppen 
80 år och äldre. Dessutom är det en större grupp yngre som har sådana problem att det behöver  
insatser i hemmet. 

Den trend vi ser nu inom hemvården är att antalet brukare ökar snabbare än antalet utförda 
timmar. Serviceinsatser och larm ligger ofta först i kedjan av insatsbehov och de besluten är inte 
så omfattande i timantal. Ett antagande är att timantalet också kommer att öka snabbare de 
kommande åren eftersom flera mottagare har beviljats insatser och behoven ökar ofta med  
tiden. De privata LOV utförarna står för en stor del av den ökningen och de har mycket goda  
resultat i brukarundersökningarna.  

Under 2017 har två privata hemtjänstföretag levererat serviceinsatser enligt LOV till våra  
mottagare. Tillsammans hade de i slutet av 2017 insatser hos 161 mottagare.  

Den beräknade kostnadsökningen för hemtjänst och hemsjukvård är inte enbart relaterad till 
demografi. Det är också avgörande hur många vårdplatser som slutenvården håller öppna,  
antalet platser på Vård- och omsorgsboende, förväntningar från mottagare och deras anhöriga 
och antalet bostäder med god tillgänglighet i Sala. Ökningstakten är därför mycket svår att  
beräkna.  
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Salas resultat vid den blåa pilen 

KKIK och Öppna jämförelser visar att hemtjänsten i Sala är både kostnadseffektiv och av god 
kvalitet när det gäller brukarnöjdhet. Den satsning som Sala gjort på dagverksamheter bidrar 
sannolikt till att hålla hemtjänstens kostnader per brukare lägre. Social samvaro och fysiska  
aktiviteter behöver möjliggöras för alla ålderskategorier. En översyn av organisationen och  
innehållet i dagverksamheterna pågår för att locka flera äldre som besväras av ensamhet att 
delta i aktiviteter. 

Hemtjänsten i Sala har under flera år arbetat målmedvetet med digitalisering av verksamheten. 
För närvarande sker dokumentation, registrering, signering av HSL insatser digitalt. Även  
trygghetslarmen är digitala och fristående från mottagarens telefonilösning.   

NÄRA VÅRD 

Uttrycket Nära vård har etablerats som samlingsnamnet på mycket av det som görs eller ska  
göras. Med hjälp av ny teknik och nya organisatoriska lösningar ska vård och omsorg flyttas  
närmare individen. Det handlar om att göra hemmet till primär instans för livets alla hälsofaser i 
det framtida hälso-, vård- och omsorgslandskapet. Utmaningarna är många när den nära vården 
ska finnas enkelt tillhands när man behöver den, och ska hjälpa individen att hålla sig frisk och 
se till att hen kan göra det mesta själv. Det handlar om att bidra till att få vardagen att fungera 
för den enskilde och att hjälpa ensamma ur sin ensamhet. Allt detta och en hel del annat förvän-
tas stödjas av informationssystem som sömlöst fungerar tillsammans. I en samverkan mellan  
offentliga, privata och ideella aktörer samt anhöriga på en nivå som vi aldrig tidigare varit i  
närheten av. 

Den enes hem är den andres arbetsplats. Hemsjukvården blir Sveriges största sjukhus.”11 

                                                             

11 Mats Olsson, Framtidsstrateg och Director Health & Healthcare på Kairos Future.  
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Vård och omsorgsboende VåBo 

Under 2017 har behovet av platser i Vård- och omsorgsboende varit konstant. Kön till  
boendeplatser var i snitt 23,15 personer. Kön minskade under senare delen av året då 30 platser 
öppnat på Västmanlands sjukhus i Västerås. Under början av 2018 har kön fortsatt att minska.  

Korttidsplatser har behövt användas i väntan på permanent plats trots att antalet i kö har  
minskat något. Kostnaderna för medicinskt utskrivningsklara har minskat under året och var  
totalt ca 1,9 Mkr mot 5 Mkr 2016. Ett stort arbete har lagts ned på att minska dessa kostnader 
och snabba upp arbetet med att ta hem dessa personer. Tiden som personer är kvar på sjukhuset 
efter att vara utskrivningsklara har minskat från 14,9 dagar i januari 2015 till 3,6 i januari 2018. 
Rikssnittet är nu 3,9. 

Verksamheten Vård- och omsorgsboende bedrivs kostnadseffektivt. En plats i särskilt boende 
kostar i Sala 756000 kr/år och snittet i Sverige är 898000 kr/år.  
       

Kostnader Särskilt boende kr/boende 2017 Salas resultat vid den blåa pilen 

 

7 Nya platser kommer att öppnas på Björkgården vilket kommer att ytterligare förbättra läget. 
Dessa platser är särskilt avsedda för personer med demenssjukdom, något som har efterfrågats. 
Färgsättning och möblering kommer att ske med nyaste kunskap om miljö för personer med  
demenssjukdom. 

Det är framförallt personer med demenssjukdom som har störst behov av vård- och  
omsorgsboende. Den gruppen ökar starkt i landet och fram till 2050 förväntas antalet personer 
med demenssjukdomar nästan fördubblas.12  

Under de senaste åren har 9 platser på Parklängan 3 och 7 platser på Ekebygården finansierats 
genom stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Från 2019 finns dessa medel 
inte längre så ca 5,7 Mkr saknas i budget för att fortsätta driva dessa platser. 

ÖKAT BEHOV AV VÅRD OCH OMSORGSBOENDE 

För att möjliggöra trygg och säker utskrivning från sjukhusen samt undvika kostnader för  
utskrivningsklara behöver Vård och omsorg utöka antalet platser. En del av lokalerna i befintliga 
boenden är också mindre lämpliga att bedriva särskilda boenden i. 

                                                             
12 Nationell utvärdering: Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, Socialstyrelsen 
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För att säkerställa tillräckligt antal platser bör planering för ytterligare ett äldreboende om 80 
platser snarast påbörjas för att kunna tas i bruk 2020.  

Det möjliggöra att platser i nuvarande boenden kan omvandlas till seniorboende eller s.k.  
mellanboende något som regeringen föreslår i en lagrådsremiss.13 

KVALITET NATTETID I SÄRSKILT BOENDE 

Regeringen förtydligade 2016 i socialtjänstförordningen att den enskildes behov ska vara  
styrande och att personal ska vara tillgänglig dygnet runt.  

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden har SKL i dialog med  
kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och vårdföretagarna tagit fram en  
rekommendation. SKL har beslutat att rekommendera alla Sveriges kommuner att anta  
rekommendationen vilket Sala kommun har gjort. 

Rekommendationen omfattar följande punkter: 

 Koll på läget 

 Planera utifrån individens behov 

 Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

 Ledarskap 

ALTERNATIVA BOENDEFORMER 

Äldres bostäder är en viktig strategisk fråga. Äldre personer är inte en homogen grupp. Äldre 
kan behöva stöd och hjälp av flera olika anledningar. Det kan t.ex. vara otrygghet, fysiska  
funktionshinder eller demenssjukdom. Den etniska mångfalden är också av betydelse för  
framtidens äldreomsorg. Språkskillnader och kulturella skillnader ställer högre krav på  
anpassning14. Det innebär att det behöver finnas flera olika sorters äldreomsorg som kan  
anpassas efter de äldres skilda behov, något som sannolikt kommer att bli alltmer angeläget med 
allt fler äldre som har kroniska sjukdomar och en ökad mångfald. 

För morgondagens äldre är det viktigt att det finns tillgång till flera olika omsorgsalternativ vid 
behov15. Hälften av morgondagens äldre vill ha mellanboenden (trygghetsboende, senior- 
boende) även vid lättare funktionsnedsättningar. En ökad satsning på mellanboenden i Sala 
skulle innebära att personer som beviljas vård- och omsorgsboende pga. otrygghet skulle kunna 
erbjudas ett bättre anpassat boende till lägre kostnad. Dessutom skulle bostäder frigöras för 
andra målgrupper som t.ex. ungdomar och barnfamiljer. Regeringen vill förtydliga  
kommunernas möjlighet att erbjuda mellanboendeformer inom ramen för särskilda  
boendeformer för äldre för att fler äldre ska kunna få möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar 
deras önskemål16. Förslaget förtydligar kommunernas möjlighet att erbjuda ett så kallat  
mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har 
behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet. 

Dessa mellanboenden är också ekonomiskt fördelaktiga då kostnaden är betydligt mindre än för 
traditionella särskilda boenden.  

                                                             
13 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre DS 2017:12 
14 Linné 2005 ”Jag förstår inte vad dom säger” och Socialstyrelsen 2015; Äldreomsorg på minoritetsspråk 
15 Myndigheten för vårdanalys 2015:8 
16 DS 2017:12 
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Kommunal hälso- och sjukvård  

Primärvården ansvarar för grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad samt  
förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicintekniska resurser 
och kompetens eller annan särskild kompetens (2 kap 6§ HSL). Behoven tillgodoses med stöd av 
legitimerad personal i landsting och kommun. I den kommunala hälso- och sjukvården  
finansierar kommunerna insatser av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, de 
vanligast förekommande professionerna. Läkare finansieras av landstingen. Den kommunala 
hälso- och sjukvården kan utföras av omsorgspersonal på delegering under förutsättning att  
patientsäkerheten upprätthålls (6 kap 3 § PSL). 

Socialstyrelsen har sambearbetat uppgifter om olika diagnoser från patientregistret med  
uppgifter från kommunalt finansierad hälso- och sjukvård.  

De vanligaste diagnoserna för åldersgruppen 65 år eller äldre är hjärtinfarkt och högt blodtryck. 
Andra vanliga diagnoser är diabetes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.  
Ögonsjukdomarna ses i de högre åldrarna, liksom besvär från urinvägarna. Lårbens- och  
höftfrakturer är den allra vanligaste orsaken till att personer 80 år eller äldre vårdas i  
akutsjukvård, majoriteten av dessa är kvinnor (75 procent). Demenssjukdom, angivet som  
bidiagnos, är bland de 20 vanligaste diagnoserna i åldrarna 65 år eller äldre.  

Bland de vanligaste dödsorsakerna inom åldersgruppen 65 år eller äldre är hjärtsjukdomar, 
lunginflammation, KOL och diabetes. Ospecificerad demens anges som den näst vanligaste  
dödsorsaken bland personer 80 år eller äldre. De flesta äldre som avlider har kommunalt  
finansierad hälso- och sjukvård. Under 2016 avled nästan 80 200 personer i åldrarna 65 år eller 
äldre. Av dessa var cirka 55 200 ”inskrivna” i kommunal hälso- och sjukvård när de dog,  
närmare 16 000 av dessa avled på sjukhus. Det innebär att drygt 39 200 avled i bostad med  
särskild service för vuxna enligt LSS eller i särskilt boende enligt SoL, vilket motsvarar 49  
procent av alla personer 65 år eller äldre som avled 2016. 17 

Det finns ett avtal med slutenvården i Västmanland som innebär att Vård- och omsorg kan sälja 
insatser som ska utföras hos patienter som inte har ordination från primärvården utan det  
medicinska ansvaret ligger kvar i slutenvården.  

Fler boendeplatser och ett ökat antal patienter i hemsjukvården innebär ett ökande behov av 
Hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och  
undersköterskor.  

Rekryteringsläget för legitimerad personal är ansträngt. Arbetsmarknaden är god för dessa 
grupper och åtgärder för att stimulera duktiga medarbetare att arbeta kvar i Sala kommun  
kommer att bli nödvändiga. 

Investeringar 

Område Fo behöver utöka sin ram med kostnader för ett nytt gruppboende samt personal, ny 
servicebas samt personal, ny dagligverksamhetslokal samt en ytterligare arbetshandledare. Det 
behöver även göras investeringar i form av möbler till både nytt gruppboende, ny servicebas 
samt ny dagligverksamhets lokal. För de nya verksamheterna behöver det även vara en  
engångsinvestering i form av datorer, porslin, textilier osv. 

För äldreomsorgens boenden finns ett stort behov av att byta ut de flesta vårdsängar och 
madrasser. Detta pga. att vi stått utan avtal för sängar och arbetstekniska hjälpmedel under flera 
år. Det kommer också att behövas investeringar i form av möbler eftersom de befintliga är gamla 
och slitna. Under nästa år behövs medel för möbler mm till köket på Jakobsbergsgården.  

                                                             
17 Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport Socialstyrelsen 2018 
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Under de närmaste åren finns också behov av ett nytt äldreboende. 

IFA behöver utökad ram för kommande kostnader; fler tjänster, kompetenshöjande insatser, 
högre ingångslöner vid nyanställningar samt lokalhyror. 

 

Nämndens lokalbehov på kort och lång sikt. Beskrivs i text 

Investeringsbehov, förändringar i relation till beslutad investeringsbudget. 

INVESTERINGAR 

Projekt (Program) Plan 2019 Nytt förslag 2019 Plan 2020 Nytt förslag 2020 Förslag 2021 

Inkomster - - - - - 

Utgifter 1 000 6 820 1 000 2 600 1 000 

Summa 1 000 6 820 1 000 2 600 1 000 

 

Driftskonsekvenser 

(ADMINS) Investeringskostnader för digitalt stödsystem och service/support av digitalsystem. Investering av 
kompetenscentrum med utbildningsblock för att upprätthålla kvalitet samt kompetensutveckla medarbetare. 
Kommande kostnad av uppdragsutbildningar för att bibehålla kompetensnivå.  

Beskriv de driftskonsekvenser som beräknas uppstå på grund av investeringar. 

Resultatanalys (ekonomi och mål) 
Analysera ekonomiskt resultat och måluppfyllelse genom att beskriva utveckling och trender samt prioriterade  
områden. Beskriv i text hur siffrorna beräknats fram för budget/plan perioden t ex volymförändringar,  
måluppfyllelse etc.  

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS 

Tkr 
Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 

Externa intäkter 123 632 74 650 75 385 75 385 76 129 76 129 77 651 

Interna intäkter 40 785 1 075 1 097 1 097 1 118 1 118 1 141 

Summa intäkter 164 418 75 725 76 482 76 482 77 247 77 247 78 792 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

93 486 69 370 71 105 
71 105 

73 024 
73 024 74 485 

Personalkostnader 444 806 445 883 457 556 486 856 470 381 515 381 525 691 

Övriga kostnader 33 363 37 928 38 983 45 533 40 035 43 335 44 202 

Interna kostnader 100 125 65 164 66 976 71 076 68 784 72 884 74 342  

Summa kostnader 671 780 618 346 634 619 674 569 652 225 704 625 718 719 

Resultat 507 362 542 621 558 137 598 088 574 978 627 378 639 927 
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DRIFTREDOVISNING 

Här beskrivs fördelningen per verksamhetsområde 

Tkr 
Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 

Förvaltningsövergripande 12 320 14 697 15 119 26 369 15 622 17 622 17 974 

Individ, familj, arbete 96 881 97 647 100 439 106 789 103 461 109 811 112 007 

Omsorg om funktions-
hindrade 

94 403 112 779 116 003 
123 403 

119 494 
129 594 132 186 

Omsorg om äldre 303 757 317 498 326 575 341 525 336 402 370 352 377 759 

Summa 507 362 542 621 558 137 598 086 574 978 627 379 639 927 

 

Målavstämning 

Nämndens bidrag till fullmäktiges mål för respektive perspektiv, tänk igenom föregående budgets indikatorer och vid 
behov föreslå förändringar. I tabellen listas de indikatorer som föreslås till budget/planperioden. För de indikatorer som 
användes vid bokslut 2017 anges ett värde. 

Perspektiv Hållbart samhälle 

MÅL: VÄXANDE SALA 
 

ADMINS: Inom vård-och omsorg för att kunna upprätthålla kvalitén samt hantera välfärdspro-
duktionen ur samhällsperspektiv, så behövs insatser i form av kompetenshöjning samt digita-
lisering.  

Det kommande behovet av personalförsörjning inom kommunalsektor bör förstärka, bevara 
samt attrahera individer genom kontinuerligt ökade kunskapsnivåer. 

 

 
MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

ADMINS: Administrativt stöd ska utveckla, driva och lansera sig med hög kvalitet och som fyll-
ler angelägna behov hos medborgare och samhälle. 

FO: Brukare med LSS insatser skall få sina beviljade insatser verkställda inom 3 månader.90 % 
av de beviljade LSS besluten skall vara verkställda inom 3 månader. Mäts 1 ggr kvartalet i  
rapport till IVO. 

FO: Brukare som har sin sysselsättning via dagligverksamhet LSS ska få möjlighet att  
förberedas så långt det går på att delta på den ordinarie arbetsmarknaden.25 % av  
arbetstagarna på daglig verksamhet skall ha provat på att ha sin sysselsättning på den  
ordinarie arbetsmarknaden. Mäts 2 ggr/per år. 

 

 
MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

ADMINS: Verksamheten ska bedrivas på ett resurssnålt sätt, med minsta möjliga påverkan på 
miljön samt med en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 

Exempelvis ska kontorsmaterial som beställs ska i möjligaste mån vara ett föredöme ur  
miljösynpunkt. Källsortering och klimateffektivitet är områden som kan förbättras och  
utvecklas.  
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Nämndens Indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle 

 

Indikator Bokslut 2017 

Indikator  

  

  

  

Perspektiv Medborgare 

 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

ADMINS: Utifrån samhällsutvecklingen se behov, förstå och använda sig av kunskapen för att 
utveckla sina insatser. Mål 95 % nöjdhet med tillgängligheten som medborgare. Mätmetod via 
enkät 

ÄO Boende: Brukarnöjdheten ska vara hög. Målet är att 80 % ska vara nöjda eller mycket 
nöjda med insatserna i sin helhet.  Mäts genom sammanfattande frågan i socialstyrelsens  
nationella brukarundersökning. 

ÄO Hemtjänst: Brukarnöjdheten ska vara hög. Målet är att 100 % ska vara nöjda eller mycket 
nöjda med insatserna i sin helhet.  Mäts genom sammanfattande frågan i socialstyrelsens  
nationella brukarundersökning. 

IFA 90 % av brukarna ska vara delaktiga i vårdens utformande. Mäts genom egenkontroller av 
genomförandeplaner 1 gång per år.  

 

 
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

ADMINS: Uppdraget som stödfunktion innebär att underlätta, ge god service för att minska 
administrativa bördan uti kärnverksamheten. Mål 90 % nöjdhet mätmetod via enkät  

ÄO Boende: Värdighetsgarantin ska uppfyllas till 100 %. Alla brukare ska ha haft en tid med 
sin kontaktman varje vecka. Mäts 2ggr/år. 

ÄO Hemtjänst: Personalkontinuiteten ska vara god. Antal personal hos en mottagare som har 
två insatser eller flera under en dag, ska inte vara högre än 12 på en tvåveckorsperiod. 

FO: Brukare som beviljats bistånd skall försäkras att de beviljade insatserna stämmer överens 
med behovet av insatsen.90 % av de beviljade besluten via en biståndshandläggare skall vara 
uppföljda i enlighet med framtagen uppföljningsrutin. Mäts via statistik i Combine 2 ggr/år 

HSL: Dokumenterad smärtskattning samt symtomskattning ska vara minst 80 % för palliativ 
vård. Mäts genom Palliativa registret. 

HSL: Dokumentationen ska hålla god kvalitet. Mäts genom journalgranskning 4 gånger per år.  

 

 
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

ADMINS: Målet att följa med samhällsutvecklingen och arbeta med samverkan på ett en-
klare, effektivare och medborgarvänligt sätt. Mål 90 % av medborgarna fick kontakt med en 
tjänsteman via telefon för att få svar på en enkel fråga. Mätmetod via enkät 

ÄO: Delaktighet och inflytande: Personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål. 
Målet är att 95 % ska ha svarat positivt på frågan ”personalen tar hänsyn till mina åsikter 
och önskemål”. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. 

ÄO Boende: Delaktighet. Alla boende ska ha varit delaktiga i upprättandet av  
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genomförandeplanen. Mäts två ggr/år genom journalgranskning. 

FO: Brukarna som får insatser utifrån LSS ska ha möjlighet att vara med och bestämma och 
ha inflytande över de insatser som de beviljats.  90 % av brukarna skall svara ja på 4 frågor i 
pictostat undersökningen rörande inflytande och självbestämmande där det framgår att det 
varit med och bestämt om utförandet av sina beviljade insatser. Mäts en ggr/år 

HSL: Alla patienter ska ha en aktuell vårdplan enligt bedömningsmall. 

HSL: Förbättra samverkan och patientens delaktighet genom teamträffar. Teamträffarna 
ska genomföras enligt rutin i samtliga verksamheter.  

 
 



 

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medborgare 

 

Indikator Bokslut 2017 

Indikator  

ÅO Boende: Brukarnöjdhet 80 % positiva svar (4 och 5 på femgradig skala) 

ÄO Boende: Värdighetsgarantin: Alla brukare ska ha fått värdighetsgarantin.  

ÄO: Delaktighet. 95 positiva svar (4 och fem på femgradig skala)  

ÄO Boende: Delaktighet: 100 % ska ha varit delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan.  

  

 

Perspektiv Medarbetare 

 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

ADMINS: Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar 
för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytandet.  

Mål 95 % känner till och är delaktiga i systematiska arbetsmiljöarbetet Mätmetod  
medarbetarenkät Fysisk och psykosocial. 

IFA ska uppnå en ökad personalstabilitet med en personalomsättning som inte  
överstiger 15 %. Mäts genom siffror från HR 1 gång per år. 

 

 
MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

ADMINS: Som arbetsgivare erbjuda kompetensutveckling och karriär möjlighet för att attra-
hera och behålla medarbetare. Mål 1 % av arbetstiden avsätts till kompetensutveckling. 
Mätmetod medarbetarsamtalet.  

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

ADMINS: Ledarskapets färdriktning och att den kommuniceras samt följs upp för att avläsa 
effekten av arbetsinsatserna. Mål arbeta för att minska sjukfrånvaro till 4 %. Mätmetod sjuk-
tal och i det årliga medarbetarsamtalet. 

IFA:s ledarskap ska vara målstyrt, tydligt och verksamhetsnära. Mäts genom det årliga  
medarbetarsamtalet 1 gång per år.  
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Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare 

 

Indikator Bokslut 2017 

Indikator  

  

  

  

 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Beskriv exempelvis hur många platser eller antal lärare/barn vi kan erbjuda för den beräknade ramen 

Tkr 
Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Nytt förslag 

2019 
Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Förslag 2021 
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