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VÅRD OCH OMSORG(VOO)  

Verksamhetsansvar 

Uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom socialtjänstens individ- och famil-
jeomsorg, integration, omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Verksamhetsfältet är styrt av flera lagar och de vi arbetar i första hand mot är  socialtjänstlagen (SoL), Lagen med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Hälso- och sjukvårdsla-
gen (HSL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL).  

Nämnden ansvarar också för vissa delar av den kommunala psykiatrin såsom boende och sysselsättning samt den 
kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.  

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer som av olika skäl inte själva klarar av sin 

vardagssituation. Verksamheterna ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett 

meningsfullt, hanterbart och begripligt liv.  

 

Organisation 

För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorg organiserat sig i olika verksamhetsområden; administrativt stöd, in-
divid- och familjeomsorg, omsorg om äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
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Verksamhet 2020-2022 

 

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE (FVLT) 

 

Vård och omsorg står inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden. Antalet och andelen äldre ökar 
och därmed även behoven av hjälp och stöd. Framtiden pekar på att personer i arbetsföra åldrar inte kommer att 
täcka behovet av arbetskraft. Satsning krävs för att möta kommande behov inom välfärdsområdet. Olika insatser kom-
mer att behöva utvecklas som exempelvis digitalisering, skräddarsydda rekryteringar och kompetenshöjningar. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE ADMINISTRATIVT STÖD  
 

Verksamheten omfattar vård-och omsorgsadministrativa uppgifter och stöd till kärnverksamhet. 

Inom verksamhetsområdet ingår Bemanningsenheten för vård och omsorg som ansvarar för rekrytering och vikarie-
bemanning av timvikarier inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning samt socialpsykiatri. Ett samarbete har påbör-
jats för att påvisa behovet av en vårdgymnasial utbildning. 

Utöka samarbete med lärosäten för att marknadsföra,  attrahera samt rekrytera vikarier till kärnverksamhet.  

Ett uppdrag är hur man kan minska den administrativa belastningen inom VOO genom att införa digitala stödsystem, 
vilket pågår genom ESF projektet. Ett annat projektområde har inriktningen psykisk hälsa.  

Ytterligare ett område är att införa en organisation för att följa upp LOV-företagen. 

Verksamheten kommer under 2020 att kompetensutveckla medarbetare, bland annat genom att skapa ett kompetens-
centrum internt för VOO. 

Påbörja implementering av nytt verksamhetssystem, intranät och E-tjänster. 

Sala kommuns Äldreplan kommer att utarbetas under första halvåret 2020. En person kommer att rekryteras för upp-
draget som sker i projektform. 

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (FO) 

 

Antalet medborgare som beviljas insatser enligt LSS samt SoL ökar stadigt. Det finns ett fortsatt behov av fler grupp-
bostäder, servicebostäder samt dagliga verksamheter.  

Idag finns det sex gruppbostäder och sju servicebostäder med möjlighet till stöd dygnet runt. Drygt 105 arbetstagare 
har sin arbetslika sysselsättning i daglig verksamhet.  

Funktionsnedsättningsområdet ansvarar också för insatser när det gäller personlig assistans, korttids för barn och 
unga, samt för avlösar-och ledsagarservice enligt LSS.  

Vård-och omsorgsnämnden har i sin planering att det ska byggas tre nya gruppbostäder kommande år. Två av dem 
kommer att ersätta två befintliga gruppbostäder. Det finns även behov av att utöka med ytterligare en servicebostads-
bas för att kunna verkställa boendebeslut i den formen, helst med ytterligare geografisk spridning i kommunen. Mål-
gruppen inom LSS åldras och i och med det finns ett ökat behov av omvårdnadsinsatser. Ur ett socialt perspektiv be-
hövs mötesplatser för de personer som i dag är över 65 år och som finns inom målgruppen LSS.  

När det gäller ökning av SoL-insatser beskrivs det under verksamheterna ÄO och IFO. 

BISTÅNDSENHETEN  

Handläggningen vid myndighetsutövning ska vara rättssäkert, bemötandet gott och behovet utgör grunden för insat-
sens omfattning samt innehåll. Det sker genom ett enhetligt synsätt vid bedömningar och genom att medborgarnas 
ansökningar behandlas lika, samt att omfattningen bedöms på ett likartat sätt oavsett handläggare. 
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Ett av Biståndsenhetens uppdrag är att arbeta uppsökande och förebyggande med personer 75 år och äldre, utan in-
satsbeslut. Det uppsökande och förebyggande arbetet sker i samverkan med Anhörigcenter som förutom att ge stöd 
till närstående kommer att vara aktiva i att kontakta personer som är 75 år och äldre för att se om de önskar förebyg-
gande insatser från kommunen. Om intresse för det finns kommer handläggare och Anhörigcenter att lotsa dessa per-
soner till rätt instanser, som kan vara utförare av det praktiska i det förebyggande arbetet.  

Lagen om samverkan, som trädde i kraft 2018, har medfört behov av snabbare hantering i handläggningsprocessen 
och ökat behovet av samverkan och samordning, såväl internt som externt.  

 

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG (IFO) MYNDIGHETSUTÖVNING OCH ÖPPENVÅRD 

Individ och familjeomsorgen (IFO) i Sala kommun omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade 

insatser för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheternas syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som 

bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet.  

Individ och familjeomsorgens verksamhetsidé är att på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge medbor-

garna i Sala kommun rätt sociala insatser i rätt tid. Rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut 

säkerställer korrekt arbetsgång och att det stöd som beviljats är anpassat till den enskildes behov. Barnperspektivet 

och barns rättigheter till en trygg uppväxt ska genomsyra samtliga verksamheter inom IFO. Tidiga insatser ger bättre 

förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det också finnas ett utbud av stödinsatser som inte kräver utred-

ning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet.     

Antalet anmälningar gällande våld i nära relation ökar inom både Barn- och ungdomsenheten och Vuxenenheten. Det 

finns ett fortsatt behov av kompetenshöjning och utveckling inom området. Bland annat handlar det om att utveckla 

metoder för att få våldsutövare att ändra sitt beteende samt att främja att barnkonsekvensanalyser används mer fre-

kvent i ärenden som rör våld. 

En utmaning som enheten för ekonomiskt bistånd står inför är Arbetsförmedlingens neddragning som med stor san-

nolikhet kommer att innebära en ökning av antalet sökande av försörjningsstöd. Nämndens övergripande mål att möj-

liggöra och stärka människors förutsättningar att leva ett självständigt liv samt tillgängligheten och tillhandahålla 

korta handläggningstider kommer inte att kunna uppfyllas med anledning av ökat antal sökande av försörjningsstöd. 

Ytterligare utmaning inom IFO är att minska antalet placeringar. Nämnden har en övergripande målsättning att lös-

ningar på hemmaplan ska prioriteras framför externa placeringar både vad gäller barn, ungdomar och vuxna. Place-

ringar i olika former kan ibland vara nödvändigt. Det är dock viktigt att placeringarna inte är långvariga och att det 

finns en aktiv uppföljning och en plan för att återgå till eget boende. Långsiktiga hemmaplanslösningar ska vara ett 

förstahandsalternativ till externa placeringar.  

 

 

OMSORG OM ÄLDRE (ÄO) 

ORDINÄRT BOENDE 

Efterfrågan av hemtjänstinsatser beräknas fortsätta att öka. Insatserna beviljas efter biståndsbedömning utifrån indi-
viduella behov och önskemål för att tillgodose brukarnas behov av trygghet. Hemtjänsten i Sala kommun strävar hela 
tiden efter en god kontinuitet och en hög kvalitet. Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt. 

Hemtjänsten i Sala kommun utför både omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Serviceinsatserna utförs även av pri-
vata LOV-företag.  

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm. Teknikskiftet till digitala trygghetstelefoner har 
gett möjligheten att erbjuda andra tekniska trygghetslösningar i hemmet t ex tillsyn via trygghetskamera.  

Om behov föreligger finns korttidsplatser, växelvårdsplatser, dagverksamhet och anhörigstöd som ett komplement till 
hemtjänsten.  
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SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE 

Det finns totalt sex Särskilda boenden för äldre (SäBo) och samtliga drivs i egen regi.  

Vissa av lokalerna är inte planerade och byggda enligt nuvarande krav och de allt mer komplexa vårdbehov som finns 
idag. Behov finns av att bygga ett nytt äldreboende inom snar framtid för att dels utöka antalet platser och dels kunna 
stänga platser i mindre lämpliga lokaler. I och med detta kan också tillgängliga bostäder frigöras för exempelvis senio-
rer eller ungdomar.  

De stora omvårdnadsbehoven gör att verksamheten behöver vara fullt bemannad hela tiden. Verksamheten behöver 
sätta in vikarier när någon är sjuk eller ledig och det krävs hög kompetens hos medarbetarna.  

Avgörande för framtiden är också att det byggs tillgängliga bostäder, mellanboendeformer och trygghetsboende.  

Utarbetandet av Äldreplan kommer att kunna ge svar på framtida behov av boendeformer. 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfat-
tar personer i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till perso-
ner över 18 år som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.  

Patienterna är ofta multisjuka äldre med stora omvårdnadsbehov och kroniska sjukdomar eller personer med olika 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvården bedrivs dygnet runt, årets alla dagar. 

Verksamheten växer då mer och mer av hälso- och sjukvården idag bedrivs i hemmet. 25% av all hälso- och sjukvård i 
Sverige bedrivs av kommunerna – Sveriges största sjukhus. 

 

EKONOMI 

Driftbudget 
Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kostnader 681 163 590 740 606 686 618 806 633 125 

Intäkter -92 307 -50 681 -39 504 -38 714 -37 940 

Nettokostnad 588 856 540 059 567 182 580 092 595 185 

Verksamhetens nettokostnader 
Tkr  Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Förvaltningsövergripande vht  4 845 6 634 7 566  7 910 8 118 

Administrativt stöd  20 651 26 513 26 384 26 686 27 382 

Individ, familj, arbete  134 128 102 378 96 991 99 222 101 804 

Omsorg om funktionshindrade  108 595 119 323  108 938 111 443 114 342 

Omsorg om äldre  320 635 335 892  327 303 334 831 343 539 

Summa  588 855 540 059 567 182 580 092 595 185 

 
 

Investeringar 
Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster      

Utgifter 1 298 6 000 3 000 1 000 3 000 

Summa 1 298 6 000 3 000 1 000 3 000 
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Kommentar:   Investeringar under 2020 nytt verksamhetssystem, digitala investeringar och ett internt kompetens-
centrum för VoO. 

Sängar till Säbo som inte kunnat bytas ut under 2019. 

 

Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

FM MÅL: VÄXANDE SALA 

Flera av målgrupperna som beviljas insatser inom Vård-och omsorg kommer att öka i framtiden. För att säker-
ställa rätt insatser med en god kvalitet är det nödvändigt att ha medarbetare med god kompetens. Behovet kom-
mer att öka och rekryteringsbasen behöver breddas. 

Mål: Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och Vård-och omsorg ska vara en arbetsgivare som lockar perso-
ner att söka sig till Sala. 

Mäts: Kompetensen synliggörs årligen i medarbetarsamtal.   
    

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Genom digital utveckling ska Vård-och omsorg effektivisera arbetet samt öka tillgängligheten för medborgarna. 

Mål: Ökat antal E-tjänster 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga påverkan på miljön. 

Mål: Ökat användande av mobilt arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el-cyklar. 



PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Brukarnöjdheten ska vara hög.  

Mål: Brukarnöjdheten ska minst vara 75%. Svarsfrekvensen ska öka.  

Mäts: Årligen genom brukarenkäter. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Verksamheterna ska ha en god service med hög tillgänglighet och kvalitet. Insatserna ska vara rättssäkra och 
grunda sig i bästa tillgängliga kunskap. 

Mål: Ökad användning av E-tjänster för tillgänglighet dygnet runt. Alla verksamheter arbetar med systematiskt 
kvalitetsarbete enligt gällande metod.  

Mäts: I ledningssystemet. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Personer som vänder sig till och som får insatser av Vård- och omsorg ska uppleva delaktighet och infly-
tande i hur de utförs. 

Mål: 85% ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats.  

Mäts: Via brukarenkät. 

 

 

 

 

KOMMENTAR: 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

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

Mål 95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Mäts: I medarbetarenkät samt vid Fysisk och psykosocial skyddsrond. 

       

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs. 

Mål: Alla verksamheter ska använda sig av samverkansavtalet. 

Mäts: I medarbetarenkät 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för goda resultat. Stödfunkt-
ioner är en viktig faktor för ett hållbart ledarskap. 

Mål: En majoritet av medarbetarna ska uppleva ett gott ledarskap. Chefer ska uppleva att de har förutsättningar för 
att utöva ett gott ledarskap.  

Mäts: I medarbetarenkät  

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

 

Antal 
 Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

- årsarbetare  759 878     

- särskilda boendeplatser SoL för äldre  262 262 262 262   

- korttidsboende dygn SoL  6311 7023     

- personer med hemtjänstinsatser 
egen/extern regi 

 542/92 564/354     

- beslut bostad vuxna LSS  89 87 95 100   

- personer med insatsen personlig assi-
stans LSS/ SFB § 51 

 7/28 5/25     

- personer med insatsen daglig verksam-
het LSS 

 98 105     

- beslut elevhemsboende i annan kommun 
LSS 

 4        4     

- beslut boendestöd kommunpsykiatri  75      

- hushåll med försörjningsstöd  486      

- personer placerade på institution  13      
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
VÅRD OCH OMSORG  

 

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Hållbart samhälle    

     

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

 Antal ej verkställda beslut 
inom  ÄO och FO                                                 

   

En långsiktig miljö-
mässigt hållbar ut-
veckling 

Verksamheter som källsor-
terar 

   

Perspektivet Medbor-
gare  

    

Nöjda medborgare 
och brukare 

Kundnöjdheten enligt KKIK 
ska vara bland det 25 % 
högsta i landet (grönt) och 
vi ska öka sin kunskap om 
våra brukares upplevelse av 
våra insatser. 

 

 

KKIK 

Brukarforum 

  

God service av hög 
kvalitet 

Alla insatser ska vara säkra 
och av god kvalitet. Detta 

säkerställs genom systema-
tiskt kvalitetsarbete, rätts-
säker myndighetsutövning 

och egenkontroll. 

T ex antal utskrivningsklara 

Utskrivningsklara=0 

 

 

IFO se separat dokument för 
mätning IFO barn och ung-

domsenhet 

 Utskriv-
ningsklara 
0.8 i snitt 
per dag. 

 

Antal 
köpta in-

satser; FO 
2 gruppbo-

stad, 1 
dagligverk-

samhet 

4 boende-
platser 

kopplat till 
skolgång i 

annan 
kommun. 

Tid mellan 
ansökan 

och be-
slut; ÄO 

boende i 
snitt 14,5 
dagar un-

der året 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
VÅRD OCH OMSORG  

 

Påverkan och infly-
tande för kommunens 
medborgare 

Insatserna ska alltid utfor-
mas tillsammans med indi-
viden. Det ska finnas tydlig 
och lättillgänglig informat-

ion om verksamheten 

ÄO boende 95 % (av 100 
granskade journaler framgår 

det tydligt i 95) 

 

 IFO se separat dokument för 
mätning IFO barn och ung-

domsenhet 

 SIP Totalt 
Sala kom-
mun i Pra-
tor. 

ÄO boende 
75 % (av 
71 grans-
kade jour-
naler fram-

går det 
tydligt i 55) 

FO % (av 
100 grans-

kade ge-
nomföran-

deplaner 
är 92 mar-
kerade att 

brukaren 
medver-

kat). 
Tillgänglig-

hetsrond 
genomför i 

procent; 
ÄO boende 

100 % 

FO 100 % 

IFA 100 %. 

Perspektivet Medar-
betare 

    

Trygg, säker och ut-
vecklande arbetsmiljö 

Vård och omsorg ska vara 
en hälsosamma och attrak-

tiva arbetsplats. 

   

Delaktighet och infly-
tande för medarbe-
tarna 

Antal arbetsplatser med 
flexibel schemaläggning. 

Andel av verksamheterna i 
procent. 

ÄO boende ca 90 %  ÄO Boende 
85 % 
FO 92 % 
HTJ/HSL  
IFA. 

Tydligt och bra ledar-
skap 

Andelen chefer med kom-
petensutvecklingsplaner. 

ÄO Boende 100 % 

FO  

Hemtjänst/HSL  
 

IFO kompetens- och ut-
vecklingsplaner finns för 

samtliga enhetschefer 

 ÄO Boende 
100 % 

FO 100 % 

Hem-
tjänst/HSL 
100 % 
IFA 100 %. 
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Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

 

     

Hållbart samhälle 

     

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

 Antal ej verkställda beslut 
inom  ÄO och FO                                                 

   

En långsiktig miljö-
mässigt hållbar ut-
veckling 

Verksamheter som källsorte-
rar 

   

Perspektivet Medborgare  

Nöjda medborgare 
och brukare 

Kundnöjdheten enligt KKIK ska 
vara bland det 25 % högsta i 
landet (grönt) och vi ska öka sin 
kunskap om våra brukares upp-
levelse av våra insatser. 

 

 

KKIK 

Brukarforum 

  

God service av hög 
kvalitet 

Alla insatser ska vara säkra och 
av god kvalitet. Detta säker-
ställs genom systematiskt kvali-
tetsarbete, rättssäker myndig-
hetsutövning och egenkontroll. 

T ex antal utskrivningsklara 

Utskrivnings-
klara=0 

 

 

IFO se separat 
dokument för 
mätning IFO 

barn och ung-
domsenhet 

 Utskriv-
ningsklara 
0.8 i snitt 
per dag. 

 

Antal 
köpta in-
satser; FO 
2 gruppbo-
stad, 1 
dagligverk-
samhet 

4 boende-
platser 
kopplat till 
skolgång i 
annan 
kommun. 

Tid mellan 
ansökan 
och be-
slut; ÄO 
boende i 
snitt 14,5 
dagar un-
der året 

Påverkan och infly-
tande för kommu-
nens medborgare 

Insatserna ska alltid utformas 
tillsammans med individen. Det 
ska finnas tydlig och lättillgäng-
lig information om verksam-
heten 

ÄO boende 95 
% (av 100 
granskade 
journaler 

framgår det 
tydligt i 95) 

 

 IFO se sepa-
rat dokument 
för mätning 
IFO barn och 

 SIP Totalt 
Sala kom-
mun i Pra-
tor. 

ÄO boende 
75 % (av 
71 grans-
kade jour-
naler fram-

går det 
tydligt i 55) 



13 (14) 
Vård och omsorg 

 

13 (14) 

 

  
ungdomsen-

het 
FO % (av 

100 grans-
kade ge-

nomföran-
deplaner 

är 92 mar-
kerade att 

brukaren 
medver-

kat). 
Tillgänglig-

hetsrond 
genomför i 

procent; 
ÄO boende 

100 % 

FO 100 % 

IFA 100 
%. 

Perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och ut-
vecklande arbets-
miljö 

Vård och omsorg ska vara en 
hälsosamma och attraktiva ar-
betsplats. 

   

Delaktighet och in-
flytande för medar-
betarna 

Antal arbetsplatser med flexibel 
schemaläggning. Andel av verk-
samheterna i procent. 

ÄO boende ca 
90 % 

 ÄO Bo-
ende 85 % 
FO 92 % 
HTJ/HSL  

IFA. 

Tydligt och bra le-
darskap 

Andelen chefer med kompe-
tensutvecklingsplaner. 

ÄO Boende 
100 % 

FO  

Hem-
tjänst/HSL  

 

IFO kompe-
tens- och ut-

vecklingspla-
ner finns för 
samtliga en-

hetschefer 

 ÄO Boende 
100 % 

FO 100 % 

Hem-
tjänst/HSL 

100 % 
IFA 100 

%. 



  

VERKSAMHETSPLAN 2020-2022 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
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