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Händelser under perioden

• Nettokostnader för C-19 har belastat periodresultatet med 2,4 mkr, 

vilket ger en månatligt takt om 600 tkr, en minskning från 

föregående period med 100 tkr. 

• Ersättning för sjuklöner erhålls för perioden dec-21 tom mar-22.

• Avslutade placeringar inom BoU med direkt resultateffekt.
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Sammanfattning av periodens 
större avvikelseposter

• Kostnadstakten för placeringar BoU är 1,7 mkr per månad för 

närvarande, med en nedåtgående trend sett till helåret.

• Covidkostnader löper med ca 0,6 mkr per månad i nuläget.

• Nedåtgående trend för försörjningsstöd har fortsatt, men en viss 

avmattning är att vänta då flera arbetsmarknadsprojekt har 

avslutats i närtid.

• F.N saknas hyror för ca 5 mkr i utfallet.

• Väsentligt lägre PO-kostnader än beräknat.
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Periodresultat t om april 2022 
för VoO

Period 12 4 Periodbudget Periodutfall Avvikelse Periodutfall

totalt  exkl C-19*

17 035 21 809 4 774 20 564

1 158 156 158

17 036 21 967 4 931 20 722

-22 415 -25 179 -2 764 -25 179 

-164 468 -159 554 4 913 -155 916 

-12 137 -16 444 -4 308 -16 417 

-19 254 -12 755 6 499 -12 722 

-218 273 -213 932 4 341 -210 234 

Nettokostnad -201 237 -191 965 9 272 -189 512 

Fastställd ram 201 237 201 237 201 237

-0 9 272 9 272 11 725

Driftskostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader

RESULTAT

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter

Köp av huvudverksamhet

Personalkostnader

Periodens budget är beräknad med utgångspunkt från periodens antal månader x 

1/12 av årsbudgeten. 

* Se specifikation av C-19 på nästa bild.
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Resultatpåverkan av C-19 
period t o m april 2022 för VoO

Period 12 4 Periodbudget Periodutfall Återfört* Nettoutfall* Periodutfall Periodutfall

C-19 C-19 C-19 (period) C-19 (period) totalt exkl C-19

0 1 245 0 1 245 21 809 20 564

0 0 0 0 158 158

0 1 245 0 1 245 21 967 20 722

0 0 0 0 -25 179 -25 179 

0 -3 638 0 -3 638 -159 554 -155 916 

0 -28 0 -28 -16 444 -16 417 

0 -32 0 -32 -12 755 -12 722 

0 -3 698 0 -3 698 -213 932 -210 234 

0

Nettokostnad 0 -2 453 0 -2 453 -191 965 -189 512 

Fastställd ram 0 0 0 0 201 237 201 237

0 -2 453 0 -2 453 9 272 11 725

Driftskostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader

RESULTAT

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter

Köp av huvudverksamhet

Personalkostnader

*Återfört C-19 betyder att merkostnader som bedöms inte skulle godkännas enligt 

förordningen 2020 om ersättning för C-19 har lyfts bort. Återstående 

merkostnader benämns här nettoutfall C-19.
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Sammanfattning av prognosens 
större avvikelseposter

• 2 avslutade SiS-placeringar

• Minskat vårdtryck inom FO och SÄBO

• Minskat antal externa skolplaceringar

• Lägre PO-påslag än beräknat i budgetarbetet 

• Lägre måltidskostnader än budgeterat

*Se sista bilden för fullständig kommentar till prognosen
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Prognos och periodresultat tom 
april 2022 per verksamhet

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. 

Totalsumma per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde Årsbudget Årsprognos Avvikelse Period-

budget

Period-

utfall

% av 

årsbudget

Ledning 8 174 8 421 -247 2 725 2 600 32%

Admin 22 254 20 636 1 618 8 240 6 817 31%

Individ och Familj 122 000 130 143 -8 143 40 675 48 009 39%

Omsorg Funktionshinder 101 342 98 880 2 462 33 787 29 848 29%

Äldreomsorg 349 939 340 921 9 018 116 670 104 691 30%

SUMMA 603 709 599 001 4 708 202 097 191 965 32%
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Prognos och periodresultat tom 
april 2022 VoO
Resultaträkning Årsbudget Årsprognos Avvikelse Period-

budget

Period-

utfall

% av 

årsbudget

Externa intäkter -51 105 -62 714 11 609 -17 038 -21 809 43%

Interna intäkter -4 -161 157 -1 -158 3950%

Summa intäkter -51 109 -62 875 11 766 -17 039 -21 967 43%

Köp av huvudvht, bidrag 67 246 70 734 -3 488 22 420 25 179 37%

Personalkostnader 493 403 485 148 8 255 164 501 159 554 32%

Övriga kostnader 36 410 48 175 -11 765 12 139 16 444 45%

Interna kostnader 57 761 57 819 -58 20 077 12 755 22%

Summa kostnader 654 820 661 876 -7 056 219 137 213 932 33%

RESULTAT 603 711 599 001 4 710 202 098 191 965 32%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och 

kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.
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Trend analyser

Personalkostnader
Övriga kostnader

Sjuklöner
Sjukfrånvaro

Semesterlöneskuld
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Nettokostnads uppföljning 2021 vs 2022
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Personalkostnader
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Placeringskostnader BoU (vht 75420)
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Sjuklönekostnad per månad 2021
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Semesterlöneskuld
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Semesterlöneskuld forts

Kommentar: 
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Sjukfrånvaro
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Fullständig kommentar till april - prognosen

Årsprognosen för VoN är positiv om 4,7 mkr vilket är en förbättring på helårsbasis med 

13,5 mkr jmf med marsprognosen som visade på ett underskott om –8,8 mkr. 

Flera stora enskilda faktorer har bidragit till den kraftig förbättrade prognosen, primärt rör 

det sig om, 2 avslutade SIS placeringar, minskat vårdtryck inom både SÄBO och FO-

området, färre antal externa skolplaceringar inom bistånd, samt lägre kostnader för 

måltider än budgeterat, sammantaget ger dessa förändringar en resultateffekt på 8,3 

mkr.

Övriga justeringar och kostnadsminskningar inom personal och driftkostnader stärker 

resultatet med 4,2 mkr på helår, genom främst vakanser och tjänstledigheter som inte 

ersätts samt minskade kostnader för försörjningsstöd och placeringar inom IFO vuxen.
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDENS DRIFTREDOVISNING APRIL-22 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG  
Mnkr  Bokslut   

2021  
Budget  

2022  
Prognos  

2022  
Avvikelse  

Vård och omsorg  612,1  603,7  599  4,7  
Varav Covid-19  11,6  0,7  3,3  -2,6  
 

Årsprognosen för VoN är positiv om 4,7 mkr vilket är en förbättring på helårsbasis med 13,5 mkr jmf med marsprognosen 

som visade på ett underskott om –8,8 mkr.   
Flera stora enskilda faktorer har bidragit till den kraftig förbättrade prognosen, primärt rör det sig om, 2 avslutade SIS 
placeringar, minskat vårdtryck inom både SÄBO och FO- området, färre antal externa skolplaceringar inom bistånd, samt 
lägre kostnader för måltider än budgeterat, sammantaget ger dessa förändringar en resultateffekt på 8,3 mkr.  
Löneökningar inom verksamheten är också lägre än antaget i budget vilket ger en påverkan inom löner med ca 0,2% + PO 
vilket gör att resultatpåverkan gällande löner är ca 1 mkr. Övriga justeringar och kostnadsminskningar inom personal och 
driftkostnader stärker resultatet med 4,2 mkr på helår, genom främst vakanser och tjänstledigheter som inte ersätts samt 
minskade kostnader för försörjningsstöd och placeringar inom IFO vuxen.  
Prognososäkerheten bedöms till  3 mnkr +/- 
  
Kommentar per verksamhetsområde 
      
Ledning prognosen visar på ett underskott 0,2, vilket beror på en avsättning för evt återbetalning av felaktiga avgifter inom 
hemsjkukvården  
Administration har en positiv prognos med 1,6 Mkr som avser högre intäkter i form av statsbidrag än budgeterat.   
Individ- och familj  
Prognosen för helåret är ett underskott på -8,1 mkr vilket är en förbättring med 3,7 mkr jmf med marsprognosen. Två 
stycken SiS placeringar har kunnat avslutas 5 månader tidigare än planerat. Underskottet byggs av kostnader för placeringar 
inom BoU precis som under 2021. Underskottet inom IFO är kommunicerat redan under budgetdialogen med KS presidium i 
februari månad. Om de placeringar som är aktuella i dagsläget avslutas enligt plan och inga nya tillkommer beräknas 
prognosen hålla året ut. Bedömningen får dock ses som osäker, notera att bedömningen i mars var mycket osäker.  
Inom vuxenområdet gäller samma bedömning som i marsprognosen.  
  
Funktionsnedsättningsområdet har en positiv prognos jämfört med budget med 2,5 Mkr. Det är ca 0,4 Mkr bättre än 
föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror på ej budgeterad ersättning för sjuklönekostnader jan-april med 0,7 Mkr.   
Lämnade bidrag i form av habiliteringsersättning bedöms bli 0,2 Mkr högre än budgeterat och inköp av huvudverksamheten 
inom socialpsykiatrin blir 1,2 Mkr högre. Personalkostnaderna beräknas bli 2,9 Mkr lägre än budget och består av kostnader 
för månadsanställda samt PO pålägg. I nulägesbedömningen fortgår ett lägre resursbehov som gör att ett antal tjänster inte 
har tillsatts.  Övriga kostnader beräknas för helåret bli 0,3 Mkr lägre än budget.    
Äldreomsorgens (ÄOs) bedömningen är ett utfall som blir 9 Mkr bättre än budget. Av det återfinns 5,2 Mkr inom hemtjänsten 
(Htj), 0,5 Mkr inom rehab och sjuksköterskegruppen samt 3,3 Mkr inom Särskilt boende för äldre (Säbo).   
För ÄO är prognosen för intäkter hela 8,9 Mkr högre än budget. Det beror på ersättningen för sjuklönekostnader (3,6 Mkr), 
övriga statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället (3,5 Mkr), högre försäljningsintäkter inom Rehab/SSK och Säbo (1,3 
Mkr) samt högre taxor inom Htj (0,4 Mkr).  Inköp från LOV företag beräknas samtidigt hamna över budget (-0,4 Mkr).   
Personalkostnaderna inom ÄO beräknas understiga budget med 6,6 Mkr. Kostnaderna för månadsavlönade blir lägre än 
budgeterat inom samtliga verksamhetsdelar (totalt 8,5 Mkr) medan kostnaden för timanställda blir väsentligt högre inom 
både Htj (-2 Mkr) och Säbo (-3,7 Mkr). Dessutom är PO pålägget lägre än budgeterat (3,9 Mkr).   
Övriga kostnader avviker från budget med -6,8 Mkr. Det förklaras främst av att rehab- och sjuksköterskegruppen inte har 
kunnat rekrytera utan istället beräknar att hyra in personal till en merkostnad av -5,4 Mkr för året. Bland större avvikelser 
avseende övriga kostnader finns inköp av laboratoriematerial beroende på prisökningar (- 0,4 Mkr), flytt (-0,2 Mkr), tele (–0,2 
Mkr), transporter (-0,1 Mkr) samt avskrivningar eftersom budgetposten finns på övergripande nivå (-0,3 Mkr).  
Interna poster för ÄO beräknas bli 0,5 Mkr lägre en budget. Inköp av matportioner beräknas bli 0,8 Mkr lägre, medan 
kostnaden för fordonshyror beräknas bli 0,3 Mkr högre än budgeterat.  
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NÄMNDENS INVESTERINGSREDOVISNING  

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
Mnkr  Budget  

2022  
Ack utfall  

2022  
Prognos  

2022  
Avvikelse  

Vård och omsorg/projekt  2,5  0  2,5  0  

  

 

 

VÅRD OCH OMSORG NYCKELTAL  
NYCKELTAL  MARS  APRIL  MAJ  AUGUSTI  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  
ANTAL HUSHÅLL MED 
FÖRSÖRJNINGSSTÖD  

204  211            

ANTAL PLACERINGS-DYGN 
BOU  

434   499           

VERKSTÄLLDA   
LSS-BESLUT  

12  15            

BELÄGGNINGS %  
SÄBO  

  
100%  

  
99,87%  

          

BESLUTADE 
INSATSTIMMAR HTJ  

17 556  17 936            

ANTAL KORTIDSDYGN  364  309            
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VÅRD OCH OMSORG  
Ingrid Strandman 
Socialchef 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 
 
 
 
 
MISSIV 

 

Besparingar motsvarande budget i balans för 2022 års tilldelad driftsram 

 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Socialchef har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att ta fram förslag på åtgärder 
för budget i balans. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i maj. 

Prognosen för helår 2022 visar på ett positivt nollresultat. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de 
Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis 
främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling 
i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga 
mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till 
exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges 
absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och 
övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen 
har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något 
av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha 
samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet för personer med funktions-nedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.
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Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Från den 1 maj 2011 finns det ett Riksdagsbeslut som möjliggör för vistelsekommun 
att få ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå 
som bosättningskommunen tillämpar 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta 

att  tillämpa ett fast belopp på samma nivå som vi ersätter utförare av LOV-insatser 
på landsbygden i Sala kommun och som årligen uppräknas enligt omsorgsprisindex. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

 

 

Bilagor: 
1 Tjänsteskrivelse.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 
 

BAKGRUND 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). 
Det är hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva insatsen ska även restid 
inräknas om sådan krävs. 

För berörda kommuner innebär det att den kommun som utför hemtjänstinsatsen 
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är överenskommit 
dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det är alltså den utförande kommu-
nen som ska förankra omfattningen av hemtjänsttimmar som ska utföras hos folk-
bokföringskommunen innan fakturering sker.  

 

SYFTE 
Ersättningsnivån bör innefatta en årlig höjning som baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). Ersättningsnivån för hemtjänst på landsbygd 2022 som 
utförs av LOV-företag är 439 kr/timme. 
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Vård och Omsorg  

3 (4)  
2022-05-05 

2022/68 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☐ NEJ ☒ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Om NEJ – varför inte?   
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Vård och Omsorg  

4 (4)  
2022-05-05 

2022/68 

 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Medborgar 1 (3)  
2022-05-09 

DIARIENR: 2021/100 
 
    
    

Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Översyn av taxor och avgifter 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
När översynen av taxor och avgifter startade i början av 2022, i syfte att åter-
rapportera och besluta om förändringar av taxor och avgifter, uppmärksammades 
att avgifter erlagts av personer över 85 år för hemsjukvård.  

2017 kom en ny lag som gör gällande att personer över 85 år inte ska betala  
något för hemsjukvården. Sala kommun har påbörjat arbetet med att undersöka  
och återbetala felaktigt debiterad avgift.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att uppdra till socialchef, att i samarbete med kommunjurist, återbetala felaktigt 
debiterad avgift till de som betalat för hemsjukvård och tillhör gruppen 85 år och 
äldre, för tiden 2017—2022, samt  
att ärendet redovisas på nämndens sammanträde i september.  

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

 

Bilagor: 
1 Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre, Uppsala 

kommun. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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2021/100 

 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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 KF 167   21 juni 2017 
 
 

 

 
 

 Diarienummer 
KSN-2017-2153 

 
  

 
Kommunfullmäktige 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller äldre i enlighet med 
den ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 1 januari 2017, samt 
 
att avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa 
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam(KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 31 maj 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Omsorgsnämnden och äldrenämnden har genom beslut den 26 respektive 27 april 2017 
överlämnat skrivelser till kommunstyrelsen i bilaga med förslag att ta bort avgiften för 
hemsjukvårdsinsatser för personer 85 år och äldre och att beslutet ska gälla retroaktivt från  
1 januari 2017.  
 
Föredragning 
Den 1 januari 2017 gjordes en förändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som medför 
att kommuner och landsting inte längre kan ta ut avgifter för öppenvård för personen som är 
85 år eller äldre. Förändringen har skett genom ett tillägg i 26 § som avser avgifter. Syftet 
med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande vårdbehov, där 
ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka vård. I den nya hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 april 2017 återfinns tillägget i 17 kap. 3 §. 
 
Även socialtjänstlagen (2001:453) har anpassats för att lagändringen i realiteten ska förbättra 
äldres ekonomi. I 8 kap. 8 § som avhandlar kommunens avgiftsuttag har man gjort följande 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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tillägg: Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde 
omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). 
 
Av alla personer som är 85 år eller äldre idag och får hemsjukvårdsinsatser av kommunen är 
det cirka 20 procent som betalar hela eller delar av avgiften medan cirka 80 procent inte 
betalar någon avgift på grund av maxtaxa.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Baserat på de insatser som ges idag bedöms förändringen innebära ett intäktsbortfall om cirka 
350 000 kronor per år för äldrenämnden. Inom omsorgsnämnden finns idag inga brukare som 
betalar avgifter för hemsjukvård.  
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HUM OMSORGSNÄMNDEN 

Handläggare 
UPPSALA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ink. 2017 -05- G 4 

Datum Diarienummer 
2017-04-26 OSN-2017-0237 

 

Diariennkso_g0/77g/55 
AktbilÄ2 

Kommunfullmäktige 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller äldre i enlighet 
med den ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 1 januari 
2017, och 

att avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommuner och landsting att ta ut avgifter för öppenvård för personer som är 85 år 
eller äldre. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763), vilket innebär 
att det inte längre är möjligt för kommun och landsting att längre ta ut avgifter för öppenvård 
för personen som är 85 år eller äldre. Förändringen har skett genom ett tillägg i 26 § som 
avser avgifter och syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande 
vårdbehov, där ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i 
behov av. I den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 april 2017 
återfinns tillägget i 17 kap. 3 §. 

Även socialtjänstlagen (2001:453) har anpassats för att lagändringen i realiteten ska förbättra 
äldres ekonomi. I 8 kap. 8 § som avhandlar kommunens avgiftsuttag har man gjort följande 
tillägg: Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde 
omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). 

Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser för omsorgsnämnden. I dag finns inte några 
brukare inom omsorgsnämnden över 85 år som betalar avgift för hemsjukvård. 

Omsorgsnämnden 

3 Lukch_c4,04- 
Eva Christiernin Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldrenamnden@uppsala.se  
www.upp s al a. se 

0 
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upPleil.fa ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Johan Rubbestad Lilja 2017-04-27 ALN-2017-0263 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunfullmäktige 
Ink. 2017 -05- 02 
Diarienr. • to VA- VS'S 

30 Aktbil 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller äldre i enlighet 
med den ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 2017-01-01, 
och 

att avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 2017-01-01. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommuner och landsting att ta ut avgifter för öppenvård för personer som är 85 år 
eller äldre. 

Utifrån förvaltningens beräkningar kan den avgiftsfria hemsjukvården innebära ett 
intäktsbortfall om cirka 350 000 kronor per år för äldrenärnnden. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte 
möjligt för kommuner och landsting att längre ta ut avgifter för öppenvård för personen som 
är 85 år eller äldre. Förändringen har skett genom ett tillägg i 26 § som avser avgifter och 
syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande vårdbehov, där 
ekonomins begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i behov av. I den 
nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 april 2017 återfinns tillägget 
i 17 kap. 3 §. 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldrenamnden@upp s al a. se 
www.uppsala. se  
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ahl 
Förvaltningsdire ör 

2 (2) 

Även socialtjänstlagen (2001:453) har anpassats för att lagändringen i realiteten ska förbättra 
äldres ekonomi. I 8 kap. 8 § som avhandlar kommunens avgiftsuttag har man gjort följande 
tillägg: Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas 
av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Ekonomiska konsekvenser 
Av alla personer som är 85 år eller äldre idag och får HSL-insatser av kommunen är det cirka 
20 procent som betalar hela eller delar av avgiften medan cirka 80 procent inte betalar någon 
avgift på grund av maxtaxan. 

Konsekvenserna på intäktssidan för äldrenämnden kan bara prognosticeras, men utifrån 
förvaltningens beräkningar, som baseras på de insatser som ges idag, kan den avgiftsfria 
hemsjukvården för personer som är 85 år eller äldre, innebära ett intäktsbortfall om cirka 
350 000 kr per år. 

Äldrenämnden 

Monica Östman 
Ordförande 
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Medborgar 1 (3)  
2022-05-09 

DIARIENR: 2022/62 
 
    
    

Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnder 
2021 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grund-
läggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med granskningen är 
att granska och pröva om styrelsens och nämnders verksamhet bedrivs på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig 
intern kontroll.  

Kommunrevisionen önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna 
avser vidta med anledning av de utvecklingsområden som påtalas i revisions-
rapporten.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att uppdra till socialchef att återkomma med svar till nämndens sammanträde i juni. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

 

Bilagor: 
1 Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnder 

2021. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



Medborgar 1 (7)  
2022-04-28 
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Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Nulägesrapport gällande yngre personer med demenssjukdom 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Vård och omsorg har uppdrag att vara omvärldsorienterade när det gäller vilket  
framtida behov Sala kommuns medborgare har av  stöd och omvårdnad. Yngre 
personer med demenssjukdom (˂65år) har behov som skiljer sig ifrån äldre 
personer och som inte helt tillgodoses med nuvarande insatser.  Vård och omsorg 
har utrett och sammanställt antalet yngre personer med demenssjukdom.  

Målet med sammanställningen är att ge fakta och kunskap om nuvarande antal 
personer som ingår i målgruppen samt kunskap om målgruppens nuvarande samt 
kommande behov av stöd, omvårdnad och insatser 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna nulägesrapport gällande yngre personer med demenssjukdom. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

 

Bilagor: 
1 Tjänsteskrivelse.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Nulägesrapport gällande yngre personer med demenssjukdom 

BAKGRUND 
Vård och Omsorg har uppdrag att vara omvärldsorienterade när det gäller vilket 
framtida behov Sala kommuns medborgare har av stöd och omvårdnad. Yngre 
personer med demenssjukdom (˂65år) har behov som skiljer sig ifrån äldre 
personer och som inte helt tillgodoses med nuvarande insatser.   

 
 Hur många personer, under 65 år, med demensdiagnos finns i Sala? 

Enligt uppgifter från geriatriska mottagningen i Västerås finns det två personer 
som har demensdiagnos i Sala kommun. Vårdcentralen Sala Väsby har lämnat 
uppgift på två patienter som är listade med demensdiagnos, dessa personer är 
under 65 år.  Utifrån att det inte lämnas ut några personuppgifter är det oklart 
om det rör sig om samma två personer på geriatriska mottagningen i Västerås 
och på vårdcentralen  Sala Väsby.  

 

 Vilket behov av stöd finns? 

Eftersom underlaget i Sala bara utgörs av fåtal personer har intervjuer 
genomförts med enhetschefer som ansvarar för särskilda boenden i andra 
kommuner.  

Följande tankar kring behov av stöd har framkommit: 

Avlösning i hemmet  
Anhöriga kan fortfarande vara yrkesverksamma och för att den sjuke ska kunna 
bo kvar hemma så länge som möjligt samtidigt som de anhöriga ska kunna 
fortsätta arbeta behövs ett utökat stöd i hemmet. Det finns behov av ett utökat 
timantal/månad under dagtid när personen är ensam hemma. 
 
Kontaktperson eller ledsagare  
Yngre personer med demenssjukdom befinner sig mitt i livet och många är 
sociala och kontaktsökande. Ofta finns även barn med i bilden. Det finns behov 
av någon som kan hjälpa den sjuke med samtalskontakter med t.ex. skola och 
andra myndigheter då oförståelse och okunskap för sjukdomen ibland kan leda 
till missförstånd.  

Många kan få svårigheter med sitt tal och svårt att hitta geografiskt och har då 
behov av ledsagning. 

För att den sjuke ska kunna bibehålla olika aktiviteter, anpassade efter 
dagsform och förmåga, eller lockas till att utföra aktiviteter finns det behov av 
någon som kan följa med på eller föreslår t.ex. promenader, sportevenemang 
och gymträning.  
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Dagverksamhet SoL/Daglig verksamhet LSS - under 65 år (alt 75 år) 
Dagverksamhet gör det möjligt för fler personer att bo kvar längre i det egna 
hemmet tillsammans med maka/make/anhörig.  

Det finns behov av en dagverksamhet som riktar sig till yngre personer där 
personalen har kompetens anpassad för målgruppen i kombination med deras 
ålder. De yngre demenssjuka har svårare att uppskatta dagverksamheten om 
den är anpassad för de äldre.  

Verksamheten bör innehålla ADL-aktiviteter (ADL = Aktiviteter i Dagliga Livet) 
som stärker dessa personer som nyss varit yrkesverksamma människor utifrån 
ork och förmåga. Det är viktigt med aktivering av synintryck och att arbeta med 
kognitiv stimulans.  

Aktiviteterna bör vara utformade för att stimulera fysisk aktivitet och bibehålla 
funktionsförmågor som krävs för dagliga aktiviteter. Det kan handla om att 
diska, duka, laga mat, tvätta, göra bankärenden, inköp, träna, gå på gym, vara 
fysiskt aktiva, besöka kulturevenemang, äta ute, fika ute, fiska osv.  

Ofta har personen insjuknat i en aktiv, yrkesverksam ålder och har en kropp 
som är frisk och pigg som en 55-åring, men funktionerna stämmer inte överens 
med åldern. Många som bor på ett boende för äldre har svårt att förhålla sig till 
den äldre målgruppen eftersom man gärna vill umgås med människor i sin egen 
ålder och behöver se andra yngre personer omkring sig. En person med 
demenssjukdom kan se och förstå trots att kroppen inte fungerar som hos en 
ung människa.  
 
Växelvård 
För unga personer med demens finns behov av växelvård som riktar sig enbart 
till deras målgrupp. En mindre grupp som även på växelvård kan vara mer 
aktiva med ADL-sysslor, fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet etc. De yngre äldre har 
svårt att finna sig till rätta på boenden där merparten av de boende är äldre. Det 
framgår tydligt att det inte är själva sammanboendet som är det problematiska 
utan de aktiviteter som anordnas. De känns ofta inte meningsfulla för de som är 
yngre. Yngre personer kanske vill vara vakna längre på kvällen, de kanske vill 
vara mer ”sociala” och se på tv tillsammans med andra eller ha en annan 
aktivitet anpassad för målgruppen. De vill gärna ha fredagsmys och titta på OS 
eller andra populära TV program.  
 
Särskilt boende SoL/Gruppbostad LSS 
Unga personer med demens har många gånger barn och barnbarn vilket gör att 
de behöver andra typer av insatser, anpassade utifrån den enskildes 
livssituation. Anhöriga tänker på sin partner som frisk och personalen behöver 
ofta lägga ner mycket tid på anhöriga och deras skiftande krav och önskemål. 
Anhöriga har ofta höga krav på aktiviteter och kan ha svårt att ha förståelse för 
att ork och kraft inte alltid finns hos den sjuke. Yngre anhöriga är ofta i en mer 
aktiv fas i livet och med det följer också andra förväntningar på innehållet.  
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Förhållningssättet hos personalen bör präglas av gedigen kunskap om 
diagnosen, livsvillkoren för den sjuke och dennes anhöriga samt 
viljan/förmågan och kunskapen att motivera den sjuke till aktivt deltagande i 
den dagliga livsföringen. En ung person med kognitiv svikt har ofta ett stort 
behov av närvarande personal för prat och samtal. Det är viktigt att skapa en 
bra relation till och trygghet hos individen.  

Det är också viktigt med matchning av individer då social samvaro betyder 
mycket och är en viktig del på boendet. Allt ifrån musiksmak, till vilka tv-
program man vill titta på och vilka aktiviteter man vill ägna sig åt skiljer sig 
mycket om man är 55 eller om man är 85.  

Sammantaget innebär det att målgruppen är resurskrävande och därför är det 
viktigt med anpassning hela vägen. 
 
Utbildning 
Behov finns av anhörigutbildning om diagnosen och sjukdomsförloppet och 
bemötande. Det finns även behov av utbildning i alkholdemens. 
 
Samtalsstöd och Anhöriggrupper 
Anhöriga har stort behov av att träffa varandra för att få stöd i sin situation. De 
bör vara i ”samma” ålder då det finns specifika frågor och ämnen som är mer 
aktuella för dem än frågor som äldre anhöriga har, även om många frågor kan 
vara liknande.  
 
Kommunala verksamheter med anhörigperspektiv 
Då unga anhöriga ofta är yrkesverksamma är det önskvärt att möten, träffar, 
samtal etc. läggs på tider så att den anhörige kan delta.  
 
Anhörigperspektiv 
Unga sjuka har unga anhöriga och det är extra viktigt att de anhöriga erbjuds att 
vara delaktiga i utredningar, beslut och verkställighet. Att de räknas som de 
viktigaste personerna i den sjukes liv eftersom de har värdefull information och 
kunskap om den sjuke personen. Viktigt att beakta är att deras relation kan 
fortsätta att fungera trots att de inte bor tillsammans och att barn och barnbarn 
känner sig välkomna på ett naturligt sätt och inte som besökare i verksamheten. 

 

 Vad har andra kommuner för insatser till den här målgruppen? 

Många kommuner i landet erbjuder särskild verksamhet till personer under 65 
år som har en demensdiagnos. Båda lagrummen används, dvs beslut om 
insatser för personer under 65 år beslutas med både SoL och LSS som grund.  

Enköping har tidigare haft en dagverksamhet som vänder sig enbart till yngre 
personer men idag blandas den med de äldre då underlaget är för litet. 
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I Enköping har det funnits ett boende i Vardagas regi vars målgrupp är personer 
med demensdiagnos under 65 år men de har inget boende idag då underlaget är 
för litet. 

Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kristianstad, Linköping, Malmö, Nacka, 
Norrköping, Demensförbundet Stockholm, Silviahemmet Drottningholm, Farsta, 
Reimersholme, Stiftelsen Stora Sköndal, Södertälje och Varberg är exempel på 
kommuner och/eller organisationer/privata aktörer som erbjuder 
dagverksamhet för yngre personer. 

Huddinge erbjuder gruppboende, likaså Höör i Skåne.  

Linköping, Uppsala, Stora Sköndal, Stockholm och Skellefteå har särskilda 
boenden för målgruppen, Bromma, Sköndal och Täby erbjuder också boenden 
för yngre.  

Västerås kommun har dagverksamh.t för yngre personer, och de har också 
boende för målgruppen. De säljer inte platser. 

Köping har tidigare haft två verksamheter. Idag finns en dagverksamhet med 
både yngre och äldre och matchningar görs. 

I Västmanland finns i dagsläget ingen kommun som aktivt säljer platser för 
målgruppen. 

 

 Finns det kommuner eller privata aktörer som säljer platser för 
målgruppen? 

De större regionerna som Stockholm och Göteborg säljer platser både 
kommunalt och genom privata aktörer som Vardaga och Attendo.  
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

MISSIV 

Redovisning av synpunkter, klagomål och förslag tertial 1, 2022 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Genom att lämna synpunkter och klagomål har medborgarna, brukare och med-
arbetare möjlighet att bidra till utvecklingen av kommunens verksamheter. Utifrån 
perspektivet av en lärande organisation är det viktigt att dessa synpunkter och 
klagomål behandlas på ett sätt som kan komma verksamheterna till gagn.  

Under tertial 1, 2022 har 24 synpunkter, klagomål och förslag inkommit till Vård  
och Omsorg. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen av synpunkter, klagomål och förslag tertial 1, 2022. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

 

Bilagor: 
1 Sammanställning av synpunkter, klagomål och förslag tertial 1   
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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VÅRD OCH OMSORG   

Marie Svens 

Registrator 
   

 
 

SALA KOMMUN 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.sala.se 

 

 
 

 

S
A
L
A
1
0
0
0
, 
v
 2

.0
, 
2
0
1
2
-0

8
-0

2
  
h
tt

p
s
:/

/s
a
la

k
o
m

m
u
n
-m

y
.s

h
a
re

p
o
in

t.
c
o
m

/p
e
rs

o
n
a
l/

b
e
ri
t_

lu
n
d
q
v
is

t_
s
a
la

_
s
e
/D

o
c
u
m

e
n
ts

/D
o
k
u
m

e
n
t/

P
R
O

T
/V

O
N

2
0
2
2
/2

0
2
2
-0

5
-1

8
/T

1
_
S
a
m

m
a
n
s
tä

ll
n
in

g
 a

v
 i
n
k
o
m

n
a
 s

y
n
p
u
n
k
te

r 
o
c
h
 k

la
g
o
m

å
l 
fö

r 

ja
n
u
a
ri
 t

il
l 
a
p
ri
l 
2
0
2
2
, 
s
id

 1
.d

o
c
x
  

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål för 
tertial 1 (januari till april) 2022 

 

Under januari till april 2022 har det inkommit 24 blanketter/mail/brev som 

innehåller synpunkter och/eller klagomål. Under samma period 2021 inkom 10 st. 

Inkomna synpunkter och/eller klagomål kan innehålla många olika kategorier vilket 

redovisas nedan fördelat på verksamhetsområde inom Vård och omsorg.  

 

Sammanställning tertial 1 2022 

Kategori: Särskilt 
boende 

Hemtjänst LSS IFO HSV Övrigt  

 

Ant inkomna/vht 6 st 1 st 3 st 14 st 0 st 0 st 

Bemötande 3 1  7   

Information 1   2   

Omvårdnad 5  1    

Personal 1 1 2 1   

Handläggning 1   11   

Trygghetslarm       

Mat       

Annat 1  2 4   

Covid-19       

 

Jämförande sammanställning tertial 1 för 2021 och 2022 

Tidsperiod Särskilt 
boende 

Hemtjänst LSS IFO HSV Övrigt Totalt 

Tertial 1 
2021 

1 st 3 st 1 st 5 st - - 10 st 

Tertial 1 
2022 

6 st 1 st 3 st 14 st - - 24 st 

 

 

76


	Kallelse förstasida
	Ekonomirapport t o m april 2022
	Ekonomirapport t o m april 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16

	Månadsuppföljning t o m april 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Besparingar motsvarande budget i balans för 2022 års tilldelad driftsram
	Missiv Besparingar motsvarande budget i balans för 2022 års tilldelad driftsram
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Ersättning för hemtjänst i annan kommun
	Ersättning för hemtjänst i annan kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Översyn av taxor och avgifter inom äldreomsorgen
	Översyn av taxor och avgifter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre
	Avgiftsfri hemsjukvård över 85 år
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnder 2021
	Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnder 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Missiv från Kommunrevisionen
	Bildspel Kommunrevisionen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26


	Nulägesrapport gällande yngre personer med demenssjukdom
	Nulägesrapport gällande yngre personer med demenssjukdom
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Sammanställning av synpunkter, klagomål och förslag, tertial 1 2022
	Redovisning av synpunkter, klagomål och förslag tertial 1, 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål tabeller


