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VÅRD OCH OMSORG(VOO)  

Verksamhetsansvar 

Uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden har verksamhetsansvar för den dagliga verksamheten inom individ- och familjeomsorg,              
äldreomsorg, funktionsnedsättning enligt LSS och övrig lagstiftning samt övrig verksamhet. Nämnden ansvarar också för 
vissa delar av den kommunala psykiatrin såsom boende och sysselsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inklu-
sive hemsjukvården.  

Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen och 
funktionsnedsättning enligt LSS och annan lagstiftning samt yttrande till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda. 
Individnämnden ansvarar också för Socialjouren. 

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

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer som av olika skäl inte själva klarar av sin var-
dagssituation. 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, individ- 
och familjeomsorg, omsorg om äldre och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kontoret omfattar ca 900 tillsvida-
reanställda medarbetare och ca 400 vikarier. 
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Verksamhet 2021-2023 

KONTORSÖVERGRIPANDE VOO 

Vård och omsorg står inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden. Antalet och andelen äldre ökar och där-
med 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 kommer 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 vikariebeman-
ning av timvikarier inom äldreomsorgen, funktionsnedsättning samt socialpsykiatri. En översyn av Bemanningsenheten på-
går. 

Arbetet med inriktningen, psykisk hälsa fortgår och under perioden augusti 2020 till december 2021 har en SIP-koordinator 
anställts med medel från Regionen med målet att förbättra SIP (samordnad individuell planering) för personer med psykisk 
ohälsa. Koordinatorn ska medverka till att utforma arbetsprocesser inom SIP och implementera dem. Målet är en ökad andel 
brukare/patienter som får en SIP med hög kvalitet. Gällande medarbetare är målet en ökad kompetens gällande arbetspro-
cessen, samsyn och samarbete i enskilda ärenden. En effektiv hantering av SIP-samverkan genererar på sikt frigjord tid och 
resurser. 

Vård och omsorg har beviljats medfinansiering till två projekt av ESF, europeiska socialfonden. Projekten är Välfärdstek-
nologi och Kompetenscentrum.  

Projekt Välfärdsteknologi startade 1 september 2018. Projektets målsättning är att kompetensutveckla medarbetare att han-
tera olika digitala medier, klara av att hantera digitalteknik samt få en förståelse för betydelsen av digitala verktyg i arbetet 
nu och i framtiden. Projektet har ansökt och beviljats ett års förlängning och kommer att pågå t o m 30 september 2021. 

Projekt Kompetenscentrum startade 1 oktober 2020 och planeras pågå till 30 september 2022. Målsättningen med projektet 
är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom VoO för att bland an-
nat trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Inom verksamhetsområdet kommer implementeringsarbetet av nytt intranät och utökande av E-tjänster att fortgå under 
2021. 

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (FO) 

Antalet medborgare som beviljas insatser enligt LSS samt SoL ökar stadigt. Det finns ett fortsatt behov av fler gruppbostäder, 
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. Inom samtliga dessa insatsformer har det över tid varit ett varierat behov av och 
det finns begränsningar i att kunna förutspå omfattningen av dem framåt.   
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Från 2021-01-01 organiseras socialpsykiatrins tre verksamheter, boendestöd, särskilt boende Freden och dagverksamheten 
Gnistan inom område FO. Syftet med boendestöd är att ge ett socialt och pedagogiskt stöd för personer med psykisk funkt-
ionsnedsättning för att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatsen särskilt boende är för personer som har 
ett omfattande behov av stöd som inte kan tillgodoses med ytterligare boendestödsinsatser, hemtjänstinsatser, trygghetslarm 
och /eller hjälpmedel. Dagverksamheten syftar till att bryta social isolering, skapa struktur i vardagen, stödja och stimulera 
till meningsfulla aktiviteter. 

 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 servicebostadsbas för att kunna 
verkställa boendebeslut i den formen, helst med ytterligare geografisk spridning i kommunen. Målgruppen inom LSS åldras 
och i och med det finns ett ökat behov av omvårdnadsinsatser. Ur ett socialt perspektiv behövs mötesplatser för de personer 
som i dag är över 65 år och som finns inom målgruppen LSS.  

 

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG (IFO) MYNDIGHETSUTÖVNING OCH ÖPPENVÅRD 

Individ och familjeomsorgen (IFO) omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdo-
mar och vuxna. Det som ytterst styr verksamheterna inom IFO är lagstiftningen, dess intentioner, politiskt fastställda mål och 
de givna ekonomiska förutsättningarna. 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. Genom soci-
aljouren har verksamheten beredskap för att hantera akuta behov dygnet runt.  

Från den 2021-01-01 organiseras Biståndsenheten inom IFO, myndighetsutövning.  

Ett av Biståndsenhetens uppdrag är att arbeta uppsökande och förebyggande med personer 75 år och äldre, utan insatsbe-
slut. 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 förebyggande insatser från 
kommunen.  

Individ och familjeomsorgens verksamhetsidé är att på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge medborgarna 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. För att långsiktigt minska behovet av akuta och mycket kostsamma insatser 
behöver Sala kommun prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och 
att fler kommer i arbete. Arbetet ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och inkludera ett systematiskt arbetssätt 
med uppföljning och utvärdering för att utveckla metoder som ger mesta möjliga samhällsnytta. Verksamheten ska kontinu-
erligt följa organisationens kapacitet, volymer och metoder för att fördela resurser på bästa sätt.  
 

OMSORG OM ÄLDRE (ÄO) 

ORDINÄRT BOENDE 

Efterfrågan på hemtjänstinsatser beräknas fortsätta att öka. Insatserna beviljas genom biståndsbedömning utifrån individu-
ella 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. 

Serviceinsatser utförs av privata LOV-företag och i kommunal regi.  

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm. Teknikskiftet till digitala trygghetstelefoner har gett möj-
ligheten att erbjuda andra tekniska trygghetslösningar i hemmet t ex tillsyn via trygghetskamera.  
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Om behov föreligger finns korttidsplatser, växelvårdsplatser, dagverksamhet och anhörigstöd som ett komplement till hem-
tjänsten.  

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE 

Det finns totalt sex Särskilda boenden för äldre (SäBo) och samtliga drivs i egen regi. Det är en omfattande och kostsam in-
sats. 

Vissa av lokalerna är inte planerade och byggda enligt nuvarande krav och de allt mer komplexa vårdbehov som finns idag. 
Behov finns att inom snar framtid stänga platser i mindre lämpliga lokaler och istället bedriva dem i moderna lämpliga loka-
ler anpassade för målgruppen. I och med detta kan också tillgängliga bostäder frigöras för exempelvis seniorer eller ungdo-
mar.  

De stora omvårdnadsbehoven gör att verksamheten behöver vara fullt bemannad dygnet runt. Verksamheten behöver därför 
ta 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.  

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar perso-
ner i särskilda boendeformer och dagverksamheter. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till personer 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 Sve-
rige bedrivs av kommunerna – Sveriges största sjukhus. 

Under Covid-19pandemin har behovet av hälso- och sjukvårdsinsatserna varit betydligt större än normalt. Förutom insatser 
till patienterna och en omfattande provtagning, har det också omfattat utbildning i hantering av skyddsutrustning och hur 
man minskar risken för smittspridning till personalgrupper inom alla områden inom VoO. 

Insatser för nära vård kommer att öka under planperioden och mer vård kommer att bedrivas i hemmet. Detta kommer att 
innebära mer insatser inom flera av VoOs områden. 

EKONOMI 

Driftbudget 
Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kostnader 612 778 606 686 625 110 633 187 646 559 

Intäkter -59 652 -39 504 -49 958 -49 990 -51 026 

Nettokostnad 553 126 567 182 575 152 583 197 595 533 
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Kommentar:  

 Budgeten medger inte någon utökning av verksamheten.  

 Fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske med projektfinansiering och inom ramen för ordinarie verksamhet.  

 Fortsatta besparingsåtgärder inom personalkostnader med fokus på sjukfrånvaro och vikarier samt inom övriga 
verksamhetskostnader så som inköp av förbrukningsmaterial och externa inköp av kompetensutveckling. 

Verksamhetens nettokostnader 
Tkr  Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kontorsövergripande VoO  7 164 7 889  4 044 4 098 4 182 

Administrativt stöd  23 439 26 086 26 071 26 562 27 112 

Individ och familj  91 873 96 990 103 580 105 816 108 008 

Omsorg om funktionshindrade  108 024  108 938 119 794 121 835 124 615 

Omsorg om äldre  322 626  327 279 321 663 324 886 331 616 

Summa  553 126 567 182 575 152 583 197 595 533 

 
 

 Nya LSS boenden 

 IFO mer personal, placeringar 

 Säbo lokaler, sjukfrånvaro, trygghetsboende eller annan typ av mellanboendeformer i kommunen 

Investeringar 
 

 

Kommentar:  

Det finns behov av hjälpmedel och ett nytt larmsystem inom äldreomsorgens boenden. Det finns också ett stort behov av ett 
bemanningsplaneringssystem för boendena inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet. 

Investeringsbehovet 2021 – 2023 avser även behov av inventarier inom äldreomsorgens och funktionsnedsättningsområ-
dets boenden i enlighet med respektive verksamhets planering gällande lokaler samt behov av löpande utbyte.  

 

 

 

 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Inkomster      

Utgifter 1 535 3 000 2 250 2 500 1 500 

Summa 1 535 3 000 2 250 2 500 1 500 
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Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

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

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

Mäts: Kompetensen synliggörs årligen i medarbetarsamtal samt i medarbetarens utvecklingsplan.  
   

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

Mål: Ökat antal E-tjänster. 

Mäts: Årlig avstämning av antal 

 

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. 

Mål: Årlig avstämning genom antal medarbetare som arbetar mobilt och antalet bilar och elcyklar.

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 kvali-
tetsarbete enligt gällande metod.  

Mäts: Antalet E-tjänster och i egenkontroll 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 
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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. 

 

 

 

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. Sjukfrånvaron behöver sänkas. 

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

Mäts: I medarbetarenkät och årlig uppföljning av SAM 

Mål: Minska sjukfrånvaron med 1 % 

Mäts: Sjukstatistik        

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs 

Mål: Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet 

Mäts: Antal protokollförda samverkansmöten 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för goda resultat. Stödfunktioner 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 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall* 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

- årsarbetare  878 852 852 857 857 857 

- särskilda boendeplatser SoL för äldre (ej 
korttidsvistelse) 

 254 254 254 254 254 
 

254 
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Antal 
 Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall* 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

- korttidsboende dygn SoL  7023 3316 3316 3316 3316 3316 

- personer med hemtjänstinsatser egen/ex-
tern regi 

 564/354   404/214* 401/130**      410/130 410/130 
 

415/130 

- beslut bostad vuxna LSS  92 87 87 89 92 95 

- personer med insatsen personlig assistans 
LSS/ SFB § 51 

 5/27 3/28 3/28 5/27 5/27 
 

5/27 

- personer med insatsen daglig verksamhet 
LSS 

 105 112 112 115 116 
 

117 

- beslut elevhemsboende i annan kommun 
LSS 

 4 5 5 4 4 
 

4 

- beslut boendestöd kommunpsykiatri  58 52 56 57 58 59 

- hushåll med försörjningsstöd  438 447 450 450 450 450 

-Personer placerade på institution Vuxen (21 
år och äldre) 

 30 19 25 25 25 
25 

 
* Färre antal brukare av service tjänster i egen regi då dessa övergått till utförare i extern regi, kvarvarande brukare i egen regi är i behov av 
mer omfattande omvårdnadsinsatser. 
*Uppgifter från nov 2020 
**Minskningen av personer med extern utförare beror på ett ökat användande av RUT avdrag.  
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
VÅRD OCH OMSORG  

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när 

Hållbart samhälle    

Växande Sala Alla medarbetare ska ha rätt kompe-
tens och Vård-och omsorg ska vara en 
arbetsgivare som lockar personer att 
söka sig till Sala. 

Medarbetarsamtal 
Utvecklingsplan 

Bokslut 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Digital utveckling Antal E-tjänster Bokslut 

En långsiktig miljö-
mässigt hållbar ut-
veckling 

Ökat användande av mobilt arbets-
sätt, minska antalet bilar och öka an-
vändandet av el-cyklar 

Antal medarbetare mo-
bilt arbetssätt 

Antal bilar  

Antal cyklar 

Bokslut 

Perspektivet  
Medborgare 

   

Nöjda medborgare 
och brukare 

Brukarnöjdheten ska vara minst 75 % Årlig Brukarundersök-
ning 

Bokslut 

God service av hög 
kvalitet 

Ökad användning av E-tjänster 

Alla verksamheter arbetar med syste-
matiskt kvalitetsarbete enligt gällande  

metod.  

 

Antalet E-tjänster 

Mäts via egenkontrol-
len 

Bokslut 

Påverkan och infly-
tande för kommunens 
medborgare 

85 % ska uppleva medbestämmande 
och inflytande utifrån de insatser de 
beviljats 

Brukarenkät  Bokslut 

Perspektiv  
medarbetare 

   

Trygg, säker och ut-
vecklande arbetsmiljö 

95 % känner till och är delaktiga i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

Medarbetarenkät och 
årlig uppföljning av 
SAM 

Bokslut 

 Sjukfrånvaron ska minska med 1 % Sjukstatistik Delårsbokslut 

Bokslut 

Delaktighet och infly-
tande för medarbe-
tarna 

Alla verksamheter ska arbeta enligt 
samverkansavtalet 

Antal protokollförda 
samverkansmöten 

Bokslut 

Tydligt och bra ledar-
skap 

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

Mäts i medarbetaren-
käten 

Bokslut 
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